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Protokół Nr X/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy 
obecni. 
 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Otwieram 10 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 21 czerwca 2007roku. 
Witam panie i panów radnych, witam zastępców prezydenta Kielc, a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu 
jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy 
spędzają z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi 
internetowemu. 
Witam gorąco po raz pierwszy w historii na sesji Rady Miejskiej Kielc Panie 
Posłanki i Panów Posłów członków Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, którzy w tych dniach goszczą w naszym 
mieście w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji.  
Mam ogromną nadzieję i wewnętrzne przeświadczenie, Ŝe dzięki Państwa 
obecności w naszym mieście, w dniach obchodów jego święta, Kielce 
postawią  
milowy krok w stronę czołówki miast polskich, bowiem Wy pozostając po 
tych dniach zauroczeni naszym Miastem będziecie nas wspierać w dalszym 
rozwoju. 
Proszę teraz Prezydenta Kielc Pana Wojciecha Lubawskiego o to by z 
towarzyszącym mu, niesłabnącym, gdy idzie o Kielce entuzjazmem przybliŜył 
Państwu Kielce, które coś juŜ osiągnęły, ale w drodze do sukcesu nie 
powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Bardzo proszę Panie Prezydencie. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni Państwo Parlamentarzyści 
Szanowni Goście z Winnicy 
Panie Przewodniczący  
Szanowni radni 
Jesteśmy w okresie bardzo wyjątkowym, dlatego Ŝe stoimy przed ogromną 
szansą pozyskiwania duŜych pieniędzy i czas który juŜ mamy za sobą 
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uwaŜam, Ŝe wykorzystaliśmy optymalnie. Co prawda okres finansowania 
2004-2006 moŜe nie był tak atrakcyjny, bo tych pieniędzy było niewiele 
niemniej jednak wykonaliśmy trzy duŜe inwestycje wspierane przez pieniądze 
unijne. Mowa tutaj o dokończeniu ulicy Sienkiewicza, to jest nasza 
pryncypialna ulica z której jesteśmy niezwykle dumni, remont wiaduktów na 
ulicy Krakowskiej, które groziły katastrofą budowlaną i wreszcie budowa 
stadionu piłkarskiego – od wielu lat to jest pierwsze tego typu inwestycja w 
Polsce i myślę, Ŝe nasze doświadczenia przydadzą się dla tych, którzy planują 
do roku 2012 zbudować takie obiekty w naszym kraju. Ten okres 
wykorzystaliśmy równieŜ bardzo intensywnie na prace studyjne na 
dokumentację, na analizy. Jesteśmy mocno przygotowani do tego by 
aplikować i pozyskiwać pieniądze z nowego okresu unijnego 2007-2013. 
mamy zamiar wykonać w naszym mieście inwestycje w tym czasie na sumę 2 
mld złotych. Największe zadanie, którego podjęliśmy się jest zlokalizowane 
nie na terenie Kielc ale obok – jest to Port Lotniczy w Obicach, inwestycja, 
która budzi bardzo wiele emocji, ale dzisiaj juŜ po wstępnych analizach, do 
których zaangaŜowaliśmy autorytety nie tylko krajowe, ale równieŜ światowe, 
wiemy, Ŝe to jest inwestycja niezwykle potrzebna nie tylko naszemu 
regionowi ale równieŜ Polsce. Dlatego będziemy realizować zadanie bardzo 
nam wszystkim potrzebne. Poświęciliśmy tej inwestycji juŜ 3 lata i mamy 
zamiar by z końcem 2010 roku tą inwestycję zakończyć. Wiem, Ŝe to jest 
zadanie niezwykle ambitne, ale rozpoczętych jest wiele prac w tym obszarze. 
To zadanie musi być zweryfikowane przez Unię Europejską, bo tak wymaga 
prawo, ono opiewa na pomoc rzędu 50 mln euro i jest ujęte w Regionalnym 
Programie Operacyjnym. Z tego programu mamy jeszcze kilka pozycji, które 
głównie dotyczą rozwiązań komunikacyjnych. Niezwykle waŜnym zadaniem 
jest to co dotyczy ochrony środowiska i tutaj nasz operator jakim są 
Wodociągi Kieleckie aplikuje w dwóch obszarach wcześniej do Funduszu 
Spójności, teraz to jest Regionalny Program Infrastruktura i Środowisko – 
ogromne pieniądze, które wpłyną w II etapie na wykonanie wszystkich 
uzbrojeń podziemnych jeŜeli chodzi o wodociągi i kanalizację. To otwiera 
moŜliwości inwestycyjne po stronie miasta, tzn. instalację burzową i 
nawierzchnie dróg. Dzisiaj są zarzuty do Prezydenta, Ŝe nie realizuje dróg w 
obszarze przede wszystkim peryferiów Kielc, ale to jest oczywiste, jeŜeli nie 
ma tych uzbrojeń podziemnych wydawanie pieniędzy na samą tylko 
nawierzchnię mija się z celem. Jesteśmy teŜ na liście indykatywnej, jeŜeli 
chodzi o Program Rozwój Ściany Wschodniej. Tutaj właściwie są dwa zadania 
niezwykle waŜne czyli poprawa komunikacji miejskiej oraz inkubator 
przedsiębiorczości. Wracając jeszcze do Infrastruktury i Środowiska marzy 
nam się wykonanie ogrodu botanicznego. Mamy piękny obszar pod 
Karczówką i tutaj wraz z Akademią Świętokrzyską, która byłaby 
uŜytkowaniem tak jakby, Wydział Biologii. Mamy do tego podstawy, bo jako 
miasto bardzo dbamy o środki własne, które mogą być przeszkodą w 
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pozyskiwaniu środków unijnych. Dzisiaj jesteśmy jednym z mniej 
zadłuŜonych miast w Polsce, mamy dobre ratingi i dobre rokowania na 
przyszłość. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagą na jeden bardzo waŜny element 
rozwoju naszego miasta – to są Targi Kielce. To jest przedsiębiorstwo, które 
od początku tego roku prawie w 100 % jest własnością miasta, a są drugim  
ośrodkiem targowym po Poznaniu mającym prawie 20 % rynku, gdzie 
przeznaczamy równieŜ duŜo pieniędzy unijnych na rozwój tej instytucji. Ale 
tu we wszystkich analizach i próbach przewidywań tego, co się stanie w ciągu 
najbliŜszych 10-20 lat lotnisko jest elementem absolutnie niezbędnym. Czas 
jest teraz elementem, który się bardzo ceni, szczególnie wśród 
przedsiębiorców, więc ta inwestycja potrzebuje takiego wsparcia. RównieŜ z 
satysfakcją mogę powiedzieć, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg podejmuje 
inwestycje, które wreszcie porządnie skomunikują Warszawę i Kraków, 
mówię o drodze nr 7, ale równieŜ inne rozwiązania komunikacyjne będą 
wykonywane. To jest ogromna szansa i wierzę, Ŝe nasze miasto wywiąŜe się z 
tego, bo nie jest takie oczywiste, Ŝe pieniądze przyznane na papierze zostaną 
przełoŜone na inwestycje. Te wszystkie trudy, które my widzimy przed sobą 
staramy się pokonać, ale równieŜ przeciwdziałać temu, by nie zabrakło w 
pewnym momencie sił wykonawczych tych zadań, Ŝeby nie zabrakło 
materiałów budowlanych. Kielce są bardzo dobrze połoŜone pod tym 
względem. Mamy znaczący udział w produkcji wapna, cementu, gipsu, mamy 
wiele kopalni kruszyw. Dzisiaj bardzo trudno dostać, choć jedną wywrotkę, 
tam są kolejki. My jako stolica województwa świętokrzyskiego staramy się 
zabezpieczyć na kilka najbliŜszych lat i w tych kolejkach nie musimy stać. 
Dziękuję bardzo, Ŝe państwo parlamentarzyści zwiedzili nasze miasto, bo 
jestem przekonany, Ŝe pogoda będzie temu sprzyjać byście państwo 
zauwaŜyli, Ŝe to jest piękne miasto. Dziękuję. 
 
Pan Poseł Jerzy Gosiewski Przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Miłe Panie, Szacowni Panowie, 
Szanowni Państwo 
Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz ja 
osobiście chciałem podziękować za umoŜliwienie nam przybycia na 
posiedzenie Rady w Kielcach. Sądzę, Ŝe Ziemia Świętokrzyska, którą 
oglądamy juŜ od samego rana zwróciła uwagę na kilka pięknych elementów 
przyrody, obejrzeliśmy równieŜ fragment miasta. Przybywając tu chcemy 
zapoznać się z tym, co ewentualnie moŜemy wykorzystać w swojej pracy ale 
równieŜ móc wspierać Was w wykorzystywaniu tych środków. Jesteśmy do 
państwa dyspozycji, jeŜeli są jakieś pytania to proszę bardzo, a jeśli nie to 
jutro na ostatecznym posiedzeniu naszej Komisji omówimy te wszystkie 
zagadnienia. jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuje za umoŜliwienie 
nam przybycia na piękną ziemię świętokrzyską. 
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Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Panie i Panowie Radni mają teraz niepowtarzalną chwilę by zabrać głos przed 
tak szacownym gremium. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie i Panowie 
Panie Prezydencie 
Szanowna Rado 
Panowie Posłowie 
PoniewaŜ ja w dniu wczorajszym dowiedziałem się, Ŝe panowie będą to 
pozwoliłem sobie zapytać, co niektórych fachowców z dziedziny ochrony 
środowiska jakie są najwaŜniejsze problemy jakie moŜna by było wrzucić do 
ogródka Komisji Sejmowej i chciałbym zasygnalizować dwa tematy. Jeden 
temat wpisujący się w ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w ustawę o odpadach i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
szczególnych warunków zawierania i wykonywaniu umów miedzy 
przedsiębiorcami a konsumentami, a chodzi konkretnie o przepis, który 
zobowiązuje sprzedawcę do udostępniania konsumentowi nieodpłatnie 
odpowiednich materiałów do zapakowania zakupionego towaru. Chodzi o to, 
Ŝe wydaje się za zasadne stworzenie świadomemu ekologicznie klientowi 
moŜliwości dokonywania wyboru rodzaju opakowania. Drugi temat to dobrze 
by było Ŝeby się zastanowić nad zmianą przepisów ustawy o ochronie 
przyrody, która reguluje czy określa dokładnie, jaka jest linia brzegu dla 
cieków naturalnych i szerokości pasa chronionego. W szczegóły nie chcę 
wchodzić mam obydwa tematy napisane w specjalnym piśmie adresowanym 
do pana posła Henryka Milcarza, bo wiedziałem, Ŝe on jest w tej Komisji. 
 
Poseł na Sejm RP Henryk Milcarz 
Panie i Panowie Parlamentarzyści 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Szanowni Państwo 
Do poruszanych przez pana radnego Tomasza Boguckiego spraw odniesiemy 
się na piśmie Ŝeby nie przedłuŜać pobytu naszego, bo macie pilne sprawy do 
poruszenia nie dlatego Ŝebym chciał unikać odpowiedzi. Jeśli trzeba będzie 
podjąć działalność legislacyjną to oczywiście Drogi Tomku taką aktywność 
będzie wskazana. Ja natomiast rozumiem, Ŝe więcej pytań do nas nie ma, 
chciałbym jako poseł świętokrzyski ziemi bardzo podziękować, i czynię to na 
ręce pana Przewodniczącego i pana Prezydenta za to, Ŝe daliście nam państwo 
moŜliwość spotkania się, choćby na chwilę, z Wami. Ja przestrzegałem 
kolegów, Ŝe mogą być pytania i nie zawiodłem się. Natomiast chcę 
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powiedzieć, Ŝe ta sesja jest na pewno historyczna, jak pan Przewodniczący 
powiedział, ale pobyt nasz na sesji, pobyt w Kielcach, pobyt w regionie 
świętokrzyskim, obrady w jutrzejszym dniu gdzie przedmiotem będzie 
głównie tematyka pozyskiwania środków unijnych i barier jakie napotykane są 
na drodze ich pozyskania, przełoŜą się dobrze dla Kielc i dla regionu 
świętokrzyskiego. Niechciałbym abyście odebrali, Ŝe próbuję tu jakieś 
gołosłowne obietnice składać, ale jest duŜa Ŝyczliwość wśród kolegów i 
koleŜanek posłów i posłanek z Komisji Ochrony Środowiska, a myślę, Ŝe 
pobyt i kontakt bezpośredni z tą naszą piękną przyrodą, ze wspaniałymi 
ludźmi, jacy tu Ŝyją na pewno zaskutkują ku zadowoleniu nas wszystkich. 
Bardzo serdecznie dziękuję i Ŝyczę owocnych i dobrych dla tego miasta obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Nadszedł czas poŜegnania, ale mamy nadzieję, ze to krótkie spotkanie będzie 
dla Kielc bardzo owocne. Mam równieŜ nadzieję, Ŝe upominki, jakie państwu 
wręczymy, gdy będziecie opuszczać salę obrad nie pozwolą państwu 
zapomnieć o Kielcach. Bardzo proszę państwa parlamentarzystów o wpisanie 
się do naszej Księgi Pamiątkowej, aby przyszłe pokolenia teŜ mogły czerpać 
radość z tego historycznego wydarzenia. 

Naszym przyjaciołom z Winnicy daliśmy teraz powód do myślenia, ale 
mam nadzieję, Ŝe rozumieją Ŝe traktujemy ich jako rodzinę a nie jako gości. A 
zatem goście mieli swoje prawa, juŜ opuścili nasze spotkanie. 
 

Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 
liczbą złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność otwartych obrad. 

Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą 
sesję uzgodniony w dniu 13 czerwca 2007 roku porządek obrad. Mieli takŜe 
moŜliwość, w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady 
Miejskiej projekty uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, 
zgodnie z załączonym do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między Konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynęły dwa wnioski od pana Prezydenta o zmianę porządku obrad: 
Pierwszy dotyczy wprowadzenia do porządku projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą 
Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy 
Kielce” 
Drugi wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu 
uchwały w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza róg Kazimierza Wielkiego. 
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W tym punkcie porządku obrad do głosu zapisał się Przewodniczący Tomasz 
Bogucki 
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie załoŜenia 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach i uzasadniam to dwoma 
sprawami. Po pierwsze Komisja BudŜetu i Finansów która obradowała we 
wtorek nie miała moŜliwości przyjrzenia się od strony zobowiązań budŜetu 
jeśli chodzi o tę jednostkę. Myślę, Ŝe nie stanie się nic złego jak 5 lipca 
podejdziemy do tego tematu po dogłębnej analizie moŜliwość źródeł 
finansowania tego przedsięwzięcia. A druga rzecz to mam wątpliwości, co do 
treści statutu, który jest załącznikiem do tej uchwały. Mianowicie w treści 
statutu nie ma jednego słowa na temat źródeł finansowania, kto jest organem 
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe z działania takiej jednostki, a 
według ustawy o rachunkowości ten jest zatwierdzającym, kto jest wpisany w 
statucie. PoniewaŜ nikt w statucie nie jest wpisany moŜna wywieść, Ŝe takiego 
organu zatwierdzającego nie ma. Dwie rzeczy: jedna prawna, która 
próbowałem skonsultować z prawnikami i powiedzieli, Ŝe musza się na ten 
temat zastanowić i popracować, więc prośba moja Ŝeby przesunąć to na 
następną sesję. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Ja bardzo państwo proszę abyście jednak państwo podjęli ten problem podczas 
dzisiejszego posiedzenia. Powód pierwszy to jest taki, Ŝe jak się państwo 
zapoznali z treścią tej uchwały, chodzi o to abyśmy mogli jak najszybciej 
aplikować o pieniądze do Unii Europejskiej na ten cel. Tu kaŜdy dzień jest 
waŜny. ZłoŜyliśmy fiszkę wymaganą przez Zarząd Województwa i chcemy 
realizować dalsze działanie, ale bez państwa przyzwolenia nie będziemy mogli 
tego robić. Druga sprawa to jest kwestia uwag merytorycznych wyraŜonych 
przez pana radnego Tomasza Boguckiego. Paragraf 3 proponowanej uchwały 
mówi wyraźnie, ze CKP jest jednostką budŜetową prowadząca gospodarkę 
finansową i rozliczająca z się z budŜetem Miasta Kielce na zasadach 
ustalonych dla tych jednostek. Jest to jednostka oświatowa finansowana z 
subwencji oświatowej. RóŜnica polegałaby tylko na tym, Ŝe środki w tej 
chwili rozdzielone na ileś warsztatów szkolnych, jednostek szkolenia 
praktycznego byłyby skoncentrowane w jednym miejscu. Jest sprawą równieŜ 
ogromnie waŜną abyśmy mogli powołać dyrektora tego centrum bo jest on 
niezbędny do prowadzenia wszystkich prac organizacyjnych. Z tych 
względów bardzo jednak proszę aby jednak, zgodnie z opinią Komisji 
merytorycznej, która przyjęła ten projekt bez uwag, państwo utrzymali ten 
punkt programu dzisiejszej sesji. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem poprzeć wniosek Przewodniczącego Boguckiego,. Nie moŜna 
koleŜanki i koledzy radni dyskutować o wydatkach finansowych w sytuacji 
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kiedy ani w uzasadnieniu ani w wypowiedzi pana wiceprezydenta o 
pieniądzach się nie mówi. Ja jeszcze mam wątpliwości, co do zasadności 
powołania takiego centrum. Myślę, Ŝe podejmowanie decyzji ad hoc w 
sytuacji, kiedy dzieli nas od następnej sesji nie miesiąc, a niewiele ponad dwa 
tygodnie, podejmowanie bez dyskusji, stawianie radnych w takiej sytuacji jest 
nieuczciwe i nierzetelne. Myślę, Ŝe pomysłodawcy tego Centrum powinni 
wszystkim zainteresowanym radnym wyjaśnić sprawę i wtedy będzie to 
uczciwe i rzetelne. 
 
Radny Jacek Wołowiec Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Rzeczywiście moŜna się zastanawiać nad kwestiami finansowymi. Ja powiem 
tak jest pewnego rodzaju standardem funkcjonowanie tego typu placówek w 
całej Polsce. One funkcjonują i w zasadzie jedynym z miast wojewódzkich 
gdzie tego Centrum Kształcenia Praktycznego nie ma to są Kielce. To nie jest 
pomysł, który narodził się przed chwilą czy za 5 dwunasta, ale powiem 
szczerze, Ŝe w poprzedniej kadencji na posiedzeniach Komisji Edukacji i 
Kultury głośno i ostro dyskutowaliśmy. Powiem szczerze pan Prezydent Sygut 
był przeciwny twierdząc, Ŝe nie ma środków finansowych. Teraz takie 
światełko w tunelu pojawia się. Myślę, Ŝe jest to szansa na dynamiczniejszy 
rozwój szkolnictwa zawodowego. Oczywiście moŜna się zastanowić przez 
tydzień jeŜeli ktoś ma wątpliwości Ŝeby przeanalizować pewne kwestie, ale 
generalnie wydaje się, Ŝe ta instytucja jest potrzebna naszemu miastu. 
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawi i 
Sprawiedliwość 
W związku z tymi rozbieŜnościami wśród radnych, w związku z tym, Ŝe Klub 
radnych Prawo i Sprawiedliwość chciałby zająć w tej sprawie jednolite 
stanowisko proszę o 5 minut przerwy. 
 
Radny Jan Gierada 
Mam pytanie w związku z tym, Ŝe ma to być wszystko w jednym miejscu a nie 
rozproszone do wielu szkołach czy ktoś zrobił analizę ile z poszczególnych 
szkól, warsztatów ludzi straci prace?  
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Panie radny, jeŜeli chodzi o ilość zatrudnionych ludzi to ona wzrośnie, dlatego 
Ŝe my będziemy kształcić w zawodach, w których w tej chwili nie kształcimy. 
Liczba nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrum 
Kształcenia Praktycznego w stosunku do stanu obecnego zatrudnionych w 
warsztatach szkolnych wzrośnie. 
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Radny Jan Gierada 
JeŜeli mamy w tym Centrum kształcić inne zawody, niŜ jakie posiadamy w tej 
chwili w warsztatach szkolnych czy komasacja wszystkich warsztatów, bo w 
kaŜdych warsztatach są kierownicy, ich zastępcy, nauczyciele i mnie się 
wydaje, Ŝe tam chyba nie będzie tylu kierowników. Bo pan Prezydent 
powiedział inne zawody niŜ w tej chwili mamy. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Panie radny jest pewna liczba zawodów, w których Kielce nie mają prawa 
egzaminowania, bo nie mają bazy i kadry. I w tym Centrum byłoby 15 
zawodów. Podam przykładowo, Ŝe zawody elektroniczny i elektryczny, które 
są na ul. Niskiej one by tam były. Natomiast w centrum byłyby 
skoncentrowane wszystkie zawody związane z szeroko rozumianym metalem, 
z budownictwem. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przerywam w tym momencie dyskusję w tym punkcie. Jesteśmy teraz w 
punkcie: omówienie porządku obrad i jeŜeli uznacie państwo, Ŝe nie naleŜy 
zdejmować tego punktu z porządku obrad i przedyskutować go podczas 
dzisiejszej sesji i ewentualnie nie podjąć uchwałę, proszę wyrazić to poprzez 
głosowanie nad wnioskiem radnego Boguckiego. Chcę jeszcze zwrócić uwagę 
na konieczność technicznego przesunięcia w kolejności projektów uchwał. 
OtóŜ proponuje państwu, aby punkt 15 dotyczący wydzielenia z majątku 
miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych znalazł się po punktach 16 i 17. To równieŜ 
zgłaszam jako wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem powiedzieć, Ŝe jestem absolwentem elitarnego kiedyś Technikum 
Mechanicznego i nic się w tym zakresie moim zdaniem nie zmieniło. 
Najlepsze praktyki robi się w zakładach pracy u rzemieślników a nie w 
Ŝadnych Centrach Ustawicznych i rozwaŜcie państwo na Klubie dyskutując o 
tym jaka jest kondycja tych Centrów w Polsce. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wznawiam obrady. 
Chce powitać przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, 
którzy przyszli na dzisiejszą sesję. Chce ich poinformować, Ŝe wpłynęło pismo 
podpisane przez Przewodniczącego Latosińskiego o umoŜliwienie zabrania 
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głosu podczas obrad dzisiejszej sesji. Taka moŜliwość nastąpi w pkt. 5 
dzisiejszych obrad. 
Przystępujemy do głosowania nad zmianami w porządku obrad. 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem i 
Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod 
nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
  
Stwierdzam Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został poszerzony o projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą 
Chmielnik oraz Gminą Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod nazwą 
„Regionalny Port Lotniczy Kielce” 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza róg Kazimierza Wielkiego 
Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam Ŝe projekt przedmiotowej uchwały został zdjęty z porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie załoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Kielcach zgodnie z wnioskiem radnego Boguckiego. 
 
Głosowanie. 
Za    – 10 
Przeciw   – 17 
Wstrzymało się  – 1 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady. 
 
Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia dotychczasowego punktu 15 porządku 
obrad po punktach 16 i 17. 
Głosowanie. 
Za    – 27 
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Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Wniosek przyjęto. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający zmiany przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany. 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 maja 

2007r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6/ Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
7/ Powitanie delegacji miasta Winnica (Ukraina) i okolicznościowe 

wystąpienia. 
 
8/ Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. odwołania Skarbnika Miasta Kielce; 
2. powołania Skarbnika Miasta Kielce; 
3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 
4. zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z droga dojazdową na działkach 
nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9, obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc; 

5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 1);  

6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 2);  

7. zwolnień od podatku od nieruchomości; 
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8. ustalenia wysokości poręczenia długoterminowego układu pomiędzy 
Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach a 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach; 

9. wyraŜenia zgody na zbycie majątku trwałego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 

10. zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek 
budŜetowych; 

11. załoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach; 
12. objęcia udziałów w spółce Kieleckie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Kielcach; 
13. wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia 

wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013 zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i wyposaŜenie Kieleckiego 
Centrum Niepełnosprawnych” przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach; 

14. wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013 zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Geoedukacji wraz 
z zagospodarowaniem rezerwatu Wietrznia w Kielcach”; 

15. zmieniająca uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych; 

16. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych; 

17. wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych; 

18. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi Urzędu Miasta w 
Kielcach; 

19. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

20. wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Kusocińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierŜawy; 

21. wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Szajnowicza róg Kazimierza Wielkiego; 
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22. nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Podlasie w Kielcach; 

23. nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Transportowców; 

24. nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Bęczkowskiej; 
25. nabycia nieruchomości połoŜonych przy ul. Skrajnej w Kielcach; 
26. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Sikorskiego; 
27. sprzedaŜy udziału w lokalu mieszkalnym Nr 35 połoŜonym w budynku 

przy ul. Toporowskiego 43 w Kielcach stanowiącym własność gminy 
Kielce; 

28. odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Kielcach; 
29. przygotowania wyborów ławników na kadencję 2008-2011; 
30. zmian w Statucie Miasta Kielce. 

 
9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
11/ Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuje, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 17 maja 2007 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr IX/2007 z sesji, która odbyła 
się w dniu 17 maja 2007 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, iŜ w dniach 13-15 czerwca wraz z Przewodniczącym 
Tomaszem Bogucki oraz panią Kierownik Biura Rady Miejskiej Ewą Nocula 
uczestniczyłem w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, 
który odbył się w Poznaniu. W ramach Konwentu odbyło się posiedzenie 
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Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na 
temat „Usytuowanie organów gminy w przepisach ustawy o samorządzie 
gminnym i doświadczenia lat 2002-2007 w funkcjonowaniu dwóch organów 
gminy pochodzących z bezpośrednich wyborów oraz ewentualne propozycje 
zmian ustawowych”. Zapoznaliśmy się takŜe z tematem zastosowania narzędzi 
informatycznych w pracy Rady Miasta Poznania i urzędu Miasta Poznania. 
Zachęcam wszystkich Państwa, wszystkich Kielczan i gości do udziału w 
obchodach święta Kielc. Mam nadzieję, Ŝe kaŜdy znajdzie coś dla siebie w 
ofercie przygotowanej na te wyjątkowe dni.  
Kolejny Komunikat - dziękuję radnym Marianowi Kubikowi, Grzegorzowi 
Fitasowi i Pawłowi Gągorowskiemu, którzy stanęli u mego boku w turnieju 
szachowym, na który to zostaliśmy wyzwani przez uczniów Zespołu Szkół 
Katolickich Diecezji Kieleckiej. Przegraliśmy, co prawda, 6 do 10 ale nie to 
jest najwaŜniejsze. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przyjdzie 
czas rewanŜu. Zachęcam radnych do intensywnych treningów w tej 
królewskiej grze.  
Przypominam wszystkim dorosłym kielczanom o obowiązku wymiany starych 
dowodów osobistych. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. WydłuŜający 
się czas oczekiwania na nowy dokument zaleŜny jest teraz głownie od 
wydolności instytucji centralnych które z dnia na dzień są coraz bardziej 
przeciąŜone ilością napływających wniosków.  
Przewodniczący Rady Muzeum Historii Kielc Senator RP prof. Adam 
Massalski przesłał na moje ręce podziękowania dla Rady Miasta za podjęcie 
uchwały przyznającej fundusze przewidziane na realizację zadań statutowych 
Muzeum Historii Kielc (zał. do protokołu). 
Kurator Oświaty w Kielcach poinformował o wszczęciu postępowania 
nadzorczego w sprawie zbadania kwestii legalności statutu Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Kielcach nadanego uchwałą Nr 
IX/165/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 maja br. 
Wojewoda Świętokrzyski poinformował, iŜ w związku z protestem 
dotyczącym legalności uchwały Nr VII/158/2007 w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 25 
organ nadzoru dokonał badania ww. uchwały pod względem kryterium 
legalności i nie stwierdził naruszenia prawa. 
Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce na moje ręce skierował 
podziękowania dla wszystkich radnych za decyzję pozostawiającą 
wypracowany przez Targi Kielce zysk za 2006 rok w spółce z przeznaczeniem 
na jej dalszy rozwój (zał. do protokołu). 
Kolejny komunikat – w okresie między sesjami do Biura Rady wpłynęła jedna 
interpelacja złoŜona przez radnego Stanisława Rupniewskiego i cztery 
interpelacje złoŜone przez radnego Włodzimierza Wielgusa. 
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Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami (załączona do protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiemu Krzysztof Słoń 
Proszę o zabranie głosu w tym miejscu pana Bogdana Latosińskiego 
Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy MPK w Kielcach. 
 
Po krótkich uzgodnieniach głos w imieniu pracowników MPK zabrał pan 
Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ Solidarność 
Panie Przewodniczący  
Panie Prezydencie  
Wysoka Rado 
Bardzo dziękuję za moŜliwość przedstawienia racji pracowników MPK oraz 
co najmniej 500 kielczan zgromadzonych dzisiaj na zgromadzeniu 
publicznym. Stosowne pismo-petycję chcielibyśmy przekazać na ręce pana 
Przewodniczącego i równieŜ na ręce pana Prezydenta. Pozwólcie, zatem 
państwo, iŜ treść jej w tej chwili odczytam (odczytana petycja stanowi 
załącznik do protokołu).  
Zanim wręczę tę petycję na ręce pana Przewodniczącego i pana Prezydenta 
Miasta Kielc wyraŜam opinię zgromadzonych, którzy zapraszają panów na 
krótka rozmowę z nimi, będą czekać na stosowna chwilę. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni radni 
Panowie Związkowcy 
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Chciałbym ustosunkować 
się do panów wystąpienia i powiedzieć w kilku zdaniach, w jakiej jesteśmy 
sytuacji. Podjąłem decyzję o ogłoszeniu przetargu na obsługę komunikacyjną 
naszego miasta na najbliŜsze 10 lat. Będzie ta obsługa komunikacyjna, bez 
względu na to, kto ją będzie wykonywał, kosztować około 170 mln zł w ciągu 
tego okresu. Na dzień dzisiejszy według oceny fachowców MPK nie spełnia 
warunków by stanąć do tego przetargu. Ale jeŜeli teoretycznie byśmy załoŜyli, 
Ŝe staje to musimy mieć świadomość, Ŝe przy wygranym przetargu w takim 
stanie, w jakim jest dzisiaj MPK musielibyśmy w tym okresie dopłacić około 
100 mln zł do firmy. Z czego to wynika wszyscy wiemy, stan taboru, jaki jest 
nie jest tajemnicą. Co to znaczy 100 mln dla tego miasta? To jest 1/3 szans 
rozwoju Kielc. Szanowni Państwo tu nie moŜna tego inaczej interpretować, 
dlatego Ŝe barierą pozyskiwania pieniędzy unijnych są tzw. środki własne. 
JeŜeli my dzisiaj musielibyśmy zdecydować, Ŝe dekapitalizujemy oczywiście 
w ciągu tych 10 lat firmę tymi 100 mln zł, to z 300 moŜliwości nasze szanse 
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spadają do 200. Musimy to wyraźnie obywatelom naszego miasta powiedzieć. 
Następna rzecz – chciałbym zapewnić państwa, Ŝe to, co państwo uchwalili, 
niektórzy z was, bo to było w poprzedniej kadencji, zostanie zgodnie z opinią 
prawników zachowane czyli równieŜ te warunki, które zostały określone 
uchwałą RM zostały zawarte w umowie. Pytanie dlaczego nie doszło do 
podpisania pakietu socjalnego – ja mam swoje zdanie na ten temat i nie boję 
się tego powiedzieć. Tu na tej sali w momencie kiedy zapadały decyzje o 
prywatyzacji związek zawodowy Solidarność nie ukrywał swojego stosunku 
do tego procesu. Mamy zdjęcia były plakaty, były transparenty „ręce precz od 
MPK” i po kilku próbach radni w końcu się zgodzili zabezpieczając interesy 
pracownicze, ale myślę, Ŝe nie zgodził się nigdy związek zawodowy. To jest 
moje wewnętrzne przekonanie i za to biorę odpowiedzialność. Dlatego Ŝe 
negocjacje z partnerem trwały rok, było 7 spotkań. Dzisiaj jest po podpisaniu 
umowy i radni, którzy są zainteresowani mogą dotrzeć do protokołów. Nigdy 
nie było determinacji w tym Ŝeby się dogadać z nowym właścicielem. Dwa 
związki zawodowe były gotowe podpisać ten pakiet, ale uznałem to za 
bezsensowne gdyŜ Solidarność reprezentuje największą siłę w tej firmie i 
dlatego był sens Ŝeby prowadzić dalej negocjacje z właścicielem. Tutaj czas 
prywatyzacji nie ma Ŝadnego znaczenia. Myślę, Ŝe bez względu na to czy to 
będzie Prezydent Miasta czy to będzie firma Veolia taka sama siła sprawcza 
związków zawodowych nadal jest. Czy istnieje taki scenariusz, który 
przeszkodzi w przejęciu udziałów przez Veolię? Istnieje. Jest to nie wygranie 
przetargu przez MPK. Musimy to sobie jasno powiedzieć i w tym momencie, 
kiedy wejdzie ktokolwiek inny, a chętnych jest kilku z tego, co my wiemy, to 
będzie to nas kosztować 170 a nie 270 mln zł. To jest ten problem, który 
trzeba zdefiniować. Ja nigdy nie występowałem przeciwko, pan Latosiński 
zarzucił mi, Ŝe tak naprawdę zniszczyłem to przedsiębiorstwo. Ja miałem 
problem od 1 dnia z MPK, było ono niedokapitalizowane, firma była na 
potęŜnych stratach. Dzisiaj, jak to zostało podkreślone, w miarę się to 
bilansuje, bo inaczej wypłat byście nie brali. Ale przyszłość tego 
przedsiębiorstwa w tej chwili leŜy tak naprawdę w rozstrzygnięciu przetargu 
na 10 lat. Jestem przekonany o tym, Ŝe warunki zmieniły się 
nieporównywalnie nie tylko dla 200 tys. mieszkańców naszego miasta, ale 
równieŜ dla kierowców. NajwyŜszy czas Ŝeby przestali jeździć takim 
sprzętem. A próby przejęcia przez spółkę pracowniczą tej firmy bez 
wyraźnego wskazania dokapitalizowania po prostu są niepowaŜne. Tego nie 
da się zrobić po prostu od tak. Analizy wykonane przez pierwszego lepszego 
średniej klasy ekonomisty wskaŜą, Ŝe nie da się utrzymać, a jest to 
bezpośrednie przełoŜenie na, nie komfort, ale przyzwoite warunki jazdy dla 
mieszkańców naszego miasta. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie dziękuję panom związkowcom, Ŝe manifestując swoje racje 
nie naruszyliście powagi obrad Rady Miejskiej. 
 
Pkt. 6 
 
Informację o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 
przedstawił Przewodniczący tej Komisji radny Tomasz Bogucki 
Komisja  Inwentaryzacyjna  Mienia Komunalnego Miasta Kielce przy 
Urzędzie Miejskim  w Kielcach  informuje, iŜ odbyła posiedzenie w dniu 5 
czerwca br., po którym na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu  
publicznego spisy inwentaryzacyjne  wraz z mapami na następujące  
nieruchomości: 

1. ul. Szczecińska, obr. 0017, dz. nr 750/3, 759/12, 759/25, 759/26, 
759/28, 759/31, 759/32, tereny mieszkaniowe o powierzchni 
całkowitej 2478 m2 oraz droga, wartość gruntu 7434,00 zł, (nr karty 
D – 017/0460), 

2. ul. Zamkowa 4, obr. 0016, dz. nr 574, zabudowana budynkiem 
usługowym, o powierzchni 1423 m2, wartość 31619,72 zł, (nr karty 
D – 0016/0093), 

3. ul. Langiewicza 18, obr. 0024, dz. nr 415/1, 415/2, inne tereny 
zabudowane o powierzchni całkowitej 0,9243 ha, wartość 41593 zł, , 
boisko o wartości 47876 zł (nr karty Sz – 0024/0038) 

4. ul. Pakosz 66, obr. 0023, dz. nr 293, inne tereny zabudowane, o 
powierzchni całkowitej 0,5628 ha, wartości 16884 zł (nr karty P – 
0489, P – 0490). 

W okresie wyłoŜenia upowaŜniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej 
udziela zainteresowanym osobom oraz jednostkom niezbędnych informacji 
oraz przyjmuje zgłoszone zastrzeŜenia w pokój nr 222 tutejszego Urzędu w 
dniach od  08.06.2007r. do 08.07.2007r. w godz. od 7.30 – 15.30. 
 
Pkt. 7 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej delegację z 
partnerskiego miasta Winnica na Ukrainie. Zgodzicie się ze mną Państwo, Ŝe 
wymienienie z imienia i nazwiska oraz funkcji miłych gości nie będzie 
naduŜyciem. Goszczą u nas: 
Siergiej Morgunow Sekretarz Miasta Winnica 
Samwel Egojan Przewodniczący Komisji „Własności komunalnej 

oraz gospodarki mieszkaniowo-komunalnej” 
Igor Iwasiuk Przewodniczący Komisji „Oświaty, kultury, 

młodzieŜy, kultury fizycznej i sportu” 
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Wasyl Kasjan Przewodniczący Komisji „Przemysłu, 
przedsiębiorczości, transportu, kontaktów ze sferą 
usługową” 

Siergiej Sawczak Przewodniczący Komisji „Budownictwa 
miejskiego, budownictwa, własności ziemskiej i 
ochrony przyrody” 

Jurij Za Ŝyrko  Przewodniczący „Komisja praw człowieka, 
praworządności, działalności deputackiej i etyki” 

Tamara Kriwowjaz  Przewodniczący Komisja „Ochrony zdrowia i 
spraw socjalnych mieszkańców” 

Wiktor Krynicki  Przewodniczący Komisji „Planowania, finansów, 
budŜetu i rozwoju socjalno-ekonomicznego” 

Paweł Zadorozhnjuk Radny, członek Komisji „Budownictwa 
miejskiego, budownictwa, własności ziemskiej i 
ochrony przyrody” 

Aleksander Dan  Radny RM Winnicy 
Szanowni Państwo 
Winnica jest miastem z którym Kielce współpracują najdłuŜej, bo od 1975 
roku. Kontakty odnowiono w latach 90-tych. 4 lata temu kolejną „Umowę o 
partnerstwie i wzajemnej współpracy” podpisali w ratuszu prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski oraz ówczesny mer Winnicy Aleksander Dombrowsky. 
Nasze kontakty rozwijane są na wielu płaszczyznach – gospodarczej, 
kulturalnej, sportowej i turystycznej. Nasi samorządowcy i przedstawiciele 
Urzędu Miasta uczestniczyli kilkakrotnie w obchodach rocznicy powstania 
Winnicy. Do Winnicy wyjeŜdŜali takŜe kieleccy studenci. RównieŜ i my 
mieliśmy okazję gościć u nas studentów samorządowców m.in. podczas 
Weekendu Partnerstwa w październiku 2005r., seniorów, którzy przyjechali do 
Kielc w ramach programu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 
Gościliśmy teŜ przedsiębiorców na Forum Gospodarczym „Millenium Gate”.  
O tej owocnej współpracy moŜe równieŜ świadczyć dobra wiadomość, jaka 
dotarła do nas w marcu br.. W wyniku działań władz Winnicy, organizacji 
polonijnych oraz dzięki wsparciu naszego Miasta Ministerstwo Spraw 
zagranicznych RP wyraziło zgodę na utworzenie w Winnicy Konsularnego 
Punktu Informacyjnego. Przypomnę, Ŝe kilka miesięcy wcześniej rezolucję w 
tej sprawie podjęła kielecka Rada Miejska. 
Dziś w imieniu radnych chciałbym podziękować naszym gościom za przyjazd 
do nas i chęć uczestniczenia w obradach Rady Miejskiej oraz Święcie Kielc. 
Kielczanie, którzy wyjeŜdŜają do Winnicy – po powrocie są urzeczeni 
państwa gościnnością, pięknem Ukrainy i są pod wraŜeniem zmian 
demokratycznych, jakie się u Was dokonują. Mam nadzieję, Ŝe spędzicie 
państwo te kilka dni w Kielcach nie tylko na cięŜkiej pracy i waŜnych 
spotkaniach, ale będziecie bawić się wspólnie na, rekordowym pod względem 
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liczby imprez, tegorocznym Święcie Kielc. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
witam i cieszę się z Państwa przyjazdu. 
 
Głos zabrał pan Siergiej Morgunow Sekretarz Miasta Winnica 
(tłumacz – Olga Przewłocka) 
Szanowny Prezydent Miasta 
Szanowny Przewodniczący 
Szanowni Panowie i Panie radni 
Szanowni Goście 
Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie na świętowanie, na 
uroczyste obchody Dni Miasta Kielce, naszego bratniego miasta od 1958 roku. 
Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku będziemy wspólnie obchodzi 50-lecie tej 
przyjaźni i partnerstwa pomiędzy miastem Winnica i Miastem Kielce. 
RównieŜ korzystając z okazji chciałbym złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia z 
okazji tego Święta Miasta od Prezydenta miasta Winnica Włodzimierza 
Grojsmana oraz wszystkich radnych miasta Winnica. Współpraca pomiędzy 
bratnimi miastami zaczęła się po II wojnie światowej i okropności tej 
ogromnej tragedii ludzkości zmusiły przedstawicieli róŜnych państw, róŜnych 
narodów wychodzi na spotkanie jeden drugiemu, szukać wspólnych dróg i 
szlaków wspólnego porozumienia. Zwłaszcza jest to waŜne, kiedy 
przedstawiciele narodów są sąsiadami, to znaczy narodami, które mają bardzo 
duŜo wspólnego w kulturze, tradycjach, mentalności oraz poglądach. To 
równieŜ dotyczy ukraińskiego i polskiego narodu, którzy będąc sąsiadami 
pochodzą ze wspólnego korzenia słowiańskiego i naprawdę są bratnimi 
narodami według kultury i równieŜ duchowo. W naszym mieście Winnica są 
odczuwalne wpływy polskości. PrzecieŜ tutaj mieszka bardzo duŜo Polaków, 
ludzi polskiego pochodzenia, istnieje bardzo duŜo towarzystw polskich, w 
szkołach naucza się języka polskiego. Wiem równieŜ, ze sporo Ukraińców 
studiuje na wyŜszych uczelniach w Kielcach. Oprócz tego w Winnicy od 1976 
roku istnieje ulica Kielecka i wiem, Ŝe w Kielcach równieŜ istnieje ulica 
Winnicka. Bratnie powiązania miedzy miastami dają niesamowite szanse do 
tego Ŝeby więcej się dowiedzieć, nawzajem się poznać. Nam naprawdę warto 
uczyć się od Was a zwłaszcza sposobów modernizacji postradzieckiej 
gospodarki, dostosowania się do nowych warunków rynkowych, modernizacji 
infrastruktury oraz przede wszystkim sposobów sprowadzenia zagranicznych 
inwestycji. Jaskrawym przykładem takiego partnerstwa jest wspólne 
przedsiębiorstwo ukraińsko-polskie Barlinek-Ukraina. W lipcu 2005 roku 
Barlinek-Ukraina rozpoczęło budowanie zakładu wytwórstwa parkietów w 
Winnicy. W dniu dzisiejszym to jeden z największych i najbardziej 
prosperujących projektów w województwie winnickim. Oczywiście naszym 
celem strategicznym jest wejście do Unii Europejskiej, której członkiem 
Polska juŜ jest. Nawiązując do podanej przeze mnie informacji nasza 
współpraca bratnich miast potrzebuje dalszego rozwoju 
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Oraz poszerzenia rozwoju nie tylko w sferze kulturalnej, ale równieŜ w 
sektorze gospodarczym. Jeszcze raz chciałbym złoŜyć Ŝyczenia wszystkim 
mieszkańcom Kielc z okazji Dni Miasta, wszystkim radnym, wszystkim tutaj 
obecnym i chciałbym Ŝyczyć kaŜdemu mieszkańcowi przede wszystkim 
wszystkiego najlepszego, zdrowia, powodzenia, rodzinnego ciepła. Niech 
Matka Boska chroni to cudowne miasto. Korzystając z okazji zapraszam Was 
wszystkich do nas we wrześniu, kiedy Winnica będzie obchodzić Dzień 
Miasta i proponuje równieŜ zapoczątkować nową tradycję – od naszej 
delegacji dostajecie państwo flagę miasta Winnica. Administracja miasta 
Winnica uchwaliła utworzenie nowej tradycji – alei flag z bratnich miast 
partnerskich. Ta aleja będzie symbolem owocnej współpracy w róŜnych 
sektorach oraz przede wszystkim w sektorze kulturowym. Mam wielka 
nadzieję, Ŝe państwo równieŜ tutaj w Kielcach podtrzymacie ta tradycję, 
przyłączycie się do tej inicjatywy. śyczę wszystkiego dobrego i dziękuję za 
uwagę. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo dziękuje za to ciepłe wystąpienie, panie Sekretarzu, bardzo dziękuję 
równieŜ za przekazanie czegoś, co jest nam bardzo drogie – flagi waszego 
miasta. Mam nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie będziemy mogli zrewanŜować 
się tym samym, przekazując flagę naszego miasta bratniemu miastu Winnica. 
U nas juŜ jest mini aleja, na której to umieszczone są godła. Wasze godło jest 
na pierwszym miejscu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieje, Ŝe 
tradycja, którą pan Sekretarz zaproponował przyjmie się równieŜ w naszym 
mieście i flagi miast partnerskich będą na poczesnym miejscu. 
 
Pkt. 8 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę o 
wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad. 
Zanim Rada odniesie się do przedstawionych wniosków o rozszerzenie 
porządku obrad zwracam się z pytaniem do przewodniczących komisji 
problemowych czy zgłoszone dziś przez pana prezydenta projekty uchwał i 
autopoprawki do wpisanych juŜ do porządku projektów uchwał były 
opiniowane na posiedzeniach komisji. 
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Pkt. 8. 1 
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta zarekomendował pan 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce. 
Przychodzi taki czas w Ŝyciu, niestety nie kaŜdego człowieka, Ŝyczę nam 
wszystkim obecnym na tej Sali, Ŝe Ŝycie zawodowe przestaje być na 
pierwszym miejscu, Ŝe człowiek zasłuŜył sobie na odpoczynek. Jesteśmy w 
takiej oto sytuacji, Ŝe człowiek, który pracował w tym Urzędzie przez 12 lat 
pan Jan Chudzik odchodzi na emeryturę. Taki jest powód. Pytanie czy jeszcze 
mógłby dłuŜej pracować? Pewni mógłby, ale równieŜ tu wchodzi w grę coś 
niezwykle waŜnego, mianowicie potrzebna jest osoba, która będzie pilotowała, 
kontrolowała wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem pieniędzy 
unijnych i to jest czas, w który mocno wykracza poza nasza kadencję. Musimy 
mieć taka świadomość. Ktoś to musi mieć w swoich rękach, a myślę, Ŝe 
niehumanitarnie by było zmuszać pana Jan Ŝeby jeszcze przez najbliŜsze 10 lat 
pracował w tym Urzędzie. Chciałbym Mu bardzo serdecznie podziękować za 
to, Ŝe był dobrym pracownikiem, był partnerem, był kolegą i mimo, Ŝe na 
początku były obawy przyznam to szczerze, z tej samej gliny jesteśmy 
ulepieni, ale róŜnimy się w poglądach. Chciałbym państwa zapewnić, Ŝe mimo 
takich a nie innych sympatii, przynaleŜności partyjnej był dobrym kolega, 
lojalnym. I nie kosztem swojej formacji politycznej. Tak tez moŜna, to jest 
przykład, który trzeba zauwaŜyć i uszanować. Dlatego bardzo serdecznie mu 
dziękuję i dzisiaj, za chwile wręczę mu obraz, na którym jest kawałek Kielc z 
jednej strony, a z drugiej strony państwo się podpisali dziękując Mu za to, Ŝe 
dobrze się wywiązywał ze swoich obowiązków. 
 
 
Przewodniczący Kszysztof Słoń 
Co prawda Rada Miejska nie podjęła jeszcze tej uchwały, ale skoro jest taki 
podniosły czas aby wyrazić swoje uczucia i odczucia względem osoby pana 
Jana Chudzika, to czynię to w tej chwili z ogromną przyjemnością. Znam pana 
Jana od lat dziewięciu i potwierdzam z całą stanowczością to, co powiedział 
przed chwila Prezydent Kielc. Jan Chudzik to osoba, dla której rzetelność, 
fachowość, lojalność są zawsze na pierwszym miejscu. śyczyłbym wszystkim 
Prezydentom Miast, którzy wygrywają wybory, aby mogli spotkać na swojej 
drodze takich właśnie Skarbników, na których mogliby się oprzeć wiedząc, Ŝe 
Ci Skarbnicy wyraŜają nieco odmienne orientacje polityczne. Nigdy nie 
odczułem, Ŝe pan Jan taką orientację stawia ponad wspomnianą wcześniej 
rzetelność, fachowość i lojalność. Drogi Panie Janie stałeś na straŜy finansów 
tego miasta i za to w imieniu całej Rady Miejskiej składam Ci 
najserdeczniejsze podziękowania. Liczę, Ŝe nadal będziesz swoim autorytetem 
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i fachowością wspierał ten Urząd, bo pokazałeś, Ŝe Kielce i Urząd są Ci 
najbliŜsze na świecie. 
 
Nastąpiła przerwa obradach spowodowana głośnym zachowaniem się 
manifestujących pracowników MPK. Przewodniczący Rady Miasta oraz 
Prezydent Miasta wyszli do zebranych w kuluarach na rozmowy negocjacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Kontynuujemy obrady sesji Rady Miejskiej w Kielcach. Przepraszam państwa 
za utrudnienia. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Janku zawsze jak nie zgadzałeś się z naszymi poglądami to Cię straszyliśmy i 
mówiliśmy, Ŝe ci urządzimy uroczystą sesję – oczywiście chodziło o 
odwołanie Skarbnika. No dzisiaj ta uroczystość przeszła chyba wszelkie 
oczekiwania, chwilami zamieniała się w manifestację. śeby trochę zmniejszyć 
napięcie, spuścić z tonu chciałbym dzisiaj w sposób nietypowy podziękować 
Tobie za współpracę. Pracowałeś jako Skarbnik tego miasta przez 3 kadencje 
miałeś moŜliwość współpracy z mojej orientacji przynajmniej z 3 
przewodniczącymi Komisji BudŜetu i Finansów, z panem Tadeuszem 
Daszkiewiczem prawie przez 2 kadencje, z panem Jackiem Nowakiem i na 
koniec przyszło Ci się spierać i potykać ze mną. Myślę, Ŝe w ich imieniu i 
swoim własnym chciałem podziękować Ci za tą współpracę, i ten kawałek 
sesji rzeczywiście chciałbym Ŝeby był dla ciebie uroczysty i miły i powiem 
tak, Ŝe gdybyś przez dwanaście lat a tyle prawie jesteś Skarbnikiem, się nie 
golił to twoja sylwetka dzisiaj byłaby podobna do tej, którą za chwilę pokaŜę. 
50-lecie Twojej pracy równieŜ w tym roku dobiega i stuka do drzwi. To jest 
drugi powód, który trzeba podkreślić przy okazji odwoływania Cię z funkcji 
Skarbnika Miasta. Pierwszą cześć mojej wypowiedzi to zakończę pokazem i 
podziękowaniem: to jest Skarbnik na emeryturze (prezentacja obrazu), to nie 
wszystko, bo jak pójdziesz na emeryturę to trzeba Ŝebyś wypoczywał, wiem, 
Ŝe lubisz podróŜować w związku z tym do tych podróŜy potrzebna Ci na 
pewno dobra walizka, walizka nie tylko do przewoŜenia swoich rzeczy, ale 
równieŜ Ŝyczę Ci Ŝebyś miał w tej walizce jak najwięcej takich okrągłych 
monet, które na tym wizerunku są. śebyś miał gdzie zbierać pieniądze to z 
kaŜdej kadencji jest jedna walizka. W sumie tych walizek jest 3. A w środku 
jak sobie otworzysz, moŜesz później wszystkim pokazać są uŜywki, które chcę 
Ŝeby Ci stworzyły przyjemność. Na emeryturze będziesz Sobie palił fajkę, 
miał ze sobą piersiówkę i pisał pamiętniki z 50 lat swojej działalności 
zawodowej,. Tego Ci Ŝyczę i to jest druga moja odsłona. A trzecia za chwilę 
niespodzianka jeszcze większa, tak sądzę, która nie mogła być wcześniej, 
przez manifestujących, okazana. Natomiast teraz będzie i proszę o cierpliwość 
całą Radę, dlatego Ŝe miała ona być równieŜ powiązana z obecnością 
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przedstawicieli Winnicy. Nie udało się, no trudno Ŝycie pisze scenariusze 
róŜne. W kaŜdym bądź razie powiedziałem, Ŝe będzie uroczysta sesja dla 
Ciebie, to przy odwołaniu ona musi być bardzo uroczysta. A jak to jest za 
chwilę zobaczysz. 
 
Nastąpił kilkunastominutowy występ Kapeli Świętokrzyskiej zadedykowany 
odwoływanemu Skarbnikowi Miasta Kielce, po którym głos zabrał Skarbnik 
Miasta Jan Chudzik 
Dziękuję za udzielenie mi głosu. Jestem mile zaskoczony tym poŜegnaniem. 
Bardzo dziękuję panu Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, panu 
Przewodniczącemu Komisji BudŜetu i Finansów, szczególnie panu 
Prezydentowi mojemu szefowi. Zostałem mile zaskoczony. Formalność, co 
prawda jeszcze nie została dokonana, ale za chwilę uchwała w tej mierze 
zapadnie. Pragnę poinformować, Ŝe przez te 12 lat, gdy byłem tutaj 
Skarbnikiem zawsze dobro Miasta było mają naczelną zasadą. Miałem jedną 
pracę i starałem się ją wykonywać maksymalnie jak najlepiej. Wszystko, co 
było korzystne dla miasta było po mojej stronie, bardzo się cieszyłem z 
kaŜdego osiągnięcia z kaŜdego zaangaŜowania w szczególności w wydatki 
majątkowe, szczytem było w ubiegłym roku, kiedy osiągnęliśmy ¼ budŜetu na 
inwestycje. JeŜeli za kadencji w Urzędzie Wojewódzkim gdzie pracowałem 
udało się dzięki dr Góździowi, który merytorycznie walczył o inwestycje w 
onkologii, wybudowanie onkologii od 1983r., była to bardzo waŜna 
inwestycja. Poza stadionem piłkarskim, który za kadencji pana Prezydenta 
Lubawskiego udało się wybudować i to w stosunkowo krótkim czasie ze 
środkami zewnętrznymi, za kolejne duŜe osiągnięcie uwaŜam to, co podjął 
Prezydent, czyli mój szef, wprowadzenie Regionalnego Portu Lotniczego do 
realizacji. Jest to inwestycja o charakterze regionalnym, byłem ostatnio w 
Balicach, bo Ŝona odlatywała na wczasy i widziałem, jaki tam jest ogromny 
tłok, tak Ŝe Balice będą skutecznie wspierać Obice i sadzę, Ŝe problem 
transportu lotniczego wzrośnie i jednocześnie wzrośnie ranga miasta Kielce, o 
które mocno walczy mój szef. Dzięki właśnie wspaniałomyślności szefa 
osiągnąłem 49 lat pracy 16 czerwca tego roku. Do 69 lat zabrakło mi 3 
miesięcy, ale dzięki wyrozumiałości z przymruŜeniem oka patrzył Prezydent 
na moje słabości doczekałem tego czasu, za co serdecznie dziękuję. Mojej 
następczyni, bo ja będę w magistracie, będę skutecznie moją następczynię 
wspierał abyśmy walczyli godnie o reprezentację miasta, aby wielka reforma 
finansów publicznych, jaka jest zapowiadana i będzie wprowadzona, 
jednocześnie znowu, jaki jest budŜet zadaniowy, ten czas wykorzystam 
abyśmy poprawnie weszli w nowe finanse i z pozytywnym skutkiem dla 
miasta. Jeszcze raz serdecznie dziękuje za wszystko, to, co państwo dla mnie 
zrobili, jestem bardzo mile zaskoczony. Dziękuje bardzo. 
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Prezydent Miasta Kielce 
Z Ŝalem, ale proszę o przegłosowanie tej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 
Miasta Kielce. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/179/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kielce.  
 
Pkt. 8. 2 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta Kielce 
zarekomendował pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce. 
Problem nie lada był ze znalezieniem kandydata, dlatego Ŝe wyzwania są 
niezwykle powaŜne, a przede wszystkim finansistów, którzy mają 
doświadczenie w samorządach bardzo trudno dziś znaleźć, którzy nie byliby 
zainteresowani w swoje zadania. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach udało 
mi się namówić kandydata, który jest bardzo dobrym kandydatem w mojej 
opinii. Przypominam sobie swoje czasy, kiedy jeszcze pracowałem w 
gospodarce to była taka elita finansistów, która tak naprawdę stworzyła 
EXBUD i spółki zaleŜne. Pamiętam, Ŝe to był pan Walczyk, pani Seida i pani 
Nowak. Pani Nowak pracuje dzisiaj jeszcze, ale podjęła się tego zadania. 
Mamy świadomość, Ŝe nie pracowała w samorządzie za to finansistą jest 
świetnym. Jest po Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zna zagadnienia 
finansowe wszystkie, jeŜeli chodzi o prowadzenie przedsiębiorstw i takie 
podejście dzisiaj do budŜetu, w przyszłości do budŜetu zadaniowego jest 
absolutnie wskazane, dlatego Ŝe właśnie dzisiaj szczególnie w kwestii 
pieniędzy unijnych to finansista, który szybko pozna, myślę, zasady 
budŜetowania, pewnych procedur. Dość późno zaproponowałem Jej tą posadę, 
więc nie miała czasu się przygotować, ale wiem, Ŝe juŜ ma sporo do 
powiedzenia w tym zakresie i to jest kwestia czasu, kiedy przy współudziale 
pana Jana Chudzika na pewno wszystkie arkana w bardzo krótkim czasie 
posiądzie. Jak powiedziałem w moim planach i oczekiwaniach Skarbnik 
powinien być przynajmniej na 8-10 lat, bo wtedy będą sprawy rozliczeń 
unijnych czyli to co będzie jakby rozstrzygające dla kondycji finansowej 
naszego miasta. Z głębokim przekonaniem i z satysfakcją rekomenduję panią 
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Barbarę Nowak i proszę panie Przewodniczący o przegłosowanie tej 
kandydatury. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Dobrym zwyczajem jest, Ŝe kandydat równieŜ dokonuje autoprezentacji i 
bardzo proszę o dokonanie takowej przed Wysoką Radą. 
 
Pani Barbara Nowak - kandydatka na Skarbnika Miasta 
Chcę powiedzieć, Ŝe emocje, jakie towarzyszą dzisiaj tej sytuacji, czyli 
odwoływania i powoływania Skarbnika rzeczywiście sprawiły, Ŝe czuje się 
trochę zdeprymowana. Powtórzę to, co powiedziałam na posiedzeniu Komisji 
– pracuje juŜ prawie 30 lat i w zasadzie od początku w słuŜbach finansowo - 
księgowych, a od 15 lat zajmuję się zarządzaniem finansami, finansami 
przedsiębiorstw przemysłowych. Byłam członkiem rad nadzorczych wielu 
spółek, pracowałam z zarządach spółek na stanowiskach wiceprezesów 
odpowiedzialnych za kierowanie zespołami i za zarządzanie finansami. Myślę, 
Ŝe doświadczenie, jakie udało mi się nabyć przez te wiele lat pracy powinno i 
pomoŜe, jeśli państwo przegłosujecie moją kandydaturę, w zarządzaniu 
finansami miasta. Mogę jeszcze dodać, Ŝe miałam równieŜ do czynienia z 
pozyskiwaniem środków z UE w firmach, w których pracowałam, w mojej 
ocenie z niezłym powodzeniem. Myślę, Ŝe umiem zarządzać ludźmi. Jestem 
wymagająca wobec siebie i wobec ludzi, którymi kieruję, mam nadzieje, Ŝe to 
się w najbliŜszej przyszłości okaŜe. Mieszkam w Kielcach od prawie 30 lat, 
mam dwie dorosłe córki, jestem męŜatką.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję państwa, Ŝe zgodnie z przepisami prawa osoby ubiegające się o 
objęcie funkcji publicznej dotyczy to równieŜ funkcji Skarbnika w j.s.t. po 
wejściu w Ŝycie ustawy składają oświadczenie lustracyjne juŜ w chwili 
wyraŜenia zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Pani Barbara Nowak 
taką zgodę wyraziła i na moje ręce złoŜyła stosowne oświadczenie. 
Przystępujemy, zatem do głosowania. 
 
Głosowanie 
Za   -26 
Przeciw  -brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/180/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kielce.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Pani Barbaro, Pani Skarbnik Miasta Kielce została Pani przed chwilą 
obdarzona ogromnym kredytem zaufania przez radnych, którzy wyrokiem 
ustawodawcy są upowaŜnieni do tego by powoływać i odwoływać 
Skarbników Miast. Mam nadzieję, Ŝe ze swoich obowiązków, które zostały 
Pani w dniu dzisiejszym powierzone będzie się Pani wywiązywała tak by 
Rada Miejska nigdy nie Ŝałowała swego wyboru. śywię teŜ nadzieję, Ŝe bez 
wahania będzie pani uŜywała narzędzia, które jest w Pani rękach to znaczy 
kontrasygnaty. Ma nadzieję, Ŝe w sytuacjach, kiedy trzeba będzie stanąć w 
obronie finansów miasta, miejskiej kasy nie zawaha się Pani ani chwili Ŝeby to 
uczynić, a będzie Pani miała na pewno tak postępując, aprobatę i poparcie 
Rady. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i cieszę się, Ŝe została Pani 
Skarbnikiem Miasta Kielce. 
 
Pkt. 8. 3 
 
Pan Jan Chudzik uzasadnił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego. 
Chodzi o kwotę 2 548 000 zł, a propozycja zaciągnięcia tego kredytu wiąŜe się 
z zapewnieniem środków na kontynuację inwestycji to jest łącznika w ulicy 
Sikorskiego i ulicy Piłsudskiego na kwotę 1,6 mln zł. Inwestycja ta rozpoczęta 
została I etap w 2006 roku, a kontynuacja jest w roku bieŜącym. Aby 
zakończyć zakres robót, jaki jest zaplanowany konieczne jest zabezpieczenie 
tej kwoty. Kolejna pozycja, która wyłoniła się w bieŜącym roku to są prace 
archeologiczne na Palcu Św. Wojciecha przy kościele gdzie trwają roboty 
budowlane związane z modernizacją tego placu i zaszła konieczność 
zabezpieczenia 170 tys. Zł. RównieŜ przewiduje się zabezpieczyć te środki z 
kredytu. Inna sprawa to jest wykonanie modernizacji warsztatów szkolnych 
ZSZ Nr 1 i nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 28 – tam jest zabezpieczona kwota 500 
tys. zł. Przewiduje się, Ŝe przedsięwzięcie to będzie finansowane z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
kwotę 25 mln zł. Kwota 500 tys. zł pozwoli na uruchomienie prac w bieŜącym 
roku i stworzenie warunków, aby móc ubiegać się o te środki. Ze środków 
zewnętrznych byłoby sfinansowane 75 % przedsięwzięcia. Kolejna sprawa to 
jest zakupienie dla zakładu Obsługi Urzędu Miasta urządzeń do ewidencji 
gospodarki nieruchomościami – chodzi o kwotę 27 tys. zł. Komenda StraŜy 
Miejskiej od dłuŜszego czasu boryka się z ogromnymi trudnościami 
kadrowymi. Niskie wynagrodzenia spowodowały, Ŝe była duŜa fluktuacja 
kadr. W ubiegłym roku 14 % załogi zostało zmienionej w związku z tym, Ŝe 
na etapie przygotowywania projektu budŜetu i uchwalania budŜetu nie było 
szans zabezpieczenia środków na podwyŜki plac, na regulacje wynagrodzeń na 
stworzenie warunków, aby zatrzymać ludzi juŜ zatrudnionych i stworzyć 
warunki na przyjście nowych jest potrzeba zabezpieczenia kwoty 252 tys. zł . 
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Pozwoli to ustabilizować załogę i zabezpieczyć porządek na terenie miasta. Po 
uwzględnieniu tej kwoty w bieŜącym roku miasto zaciągnęło by kredyt w 
łącznej kwocie 37 mln. zł. Natomiast, według stanu obecnego i gdybyśmy 
skonsumowali ten kredyt na 37 mln. byłoby to 150 mln zadłuŜenia 
całkowitego. Byłoby to 27 % planowanych dochodów. Chcę powiedzieć, Ŝe 
miasto Kraków, które ma wysoki wskaźnik udziałów wydatków majątkowych, 
inwestycji i róŜnych innych, jego zadłuŜenie całkowite oscyluje, w około 55% 
planowanych dochodów. I jak widzimy Kraków się rozwija dynamicznie i my 
mamy ogromny luz przy 27%, Ŝeby osiągnąć 55%. Mamy komfortową 
sytuację finansową, a więc te wszystkie projekty, o które prezydent będzie się 
ubiegał i walczy, będą mieć docelowe zabezpieczenie własne w tzw. wkładzie 
własnym. Wnoszę o podjęcie tej uchwały.  
 
Przewodniczący Stanisław Rupniewski.  
Na wstępie mojego głosu, taka mała dygresja pod adresem wypowiedzi byłego 
juŜ pana skarbnika. Ja myślę, Ŝe to, ze Kraków się rozwija to jest dobrym 
przykładem, ale Ŝe rozwija się mając 55% zadłuŜenie, to chyba w obliczu 
środków unijnych 2007/2012 nie jest chyba najszczęśliwszym rozwiązaniem, 
więc myślę, Ŝe ten przykład nie był najlepszy. Ale chciałbym swoją 
wypowiedź skierować w takim kierunku. Myślę, Ŝe ustaliliśmy to raz na 
zawsze na Komisji BudŜetów i Finansów, Ŝe miasto owszem powinno się 
zadłuŜać, a zaciągane kredyty bankowe powinny słuŜyć przede wszystkim, 
jeśli nie wyłącznie inwestycjom. Tak się składa, Ŝe w tym projekcie uchwały 
mamy jednakŜe, poza myślę, Ŝe zasadnymi inwestycjami, chociaŜ ja osobiście 
w obliczu tej dyskusji, która była wcześniej, oczekiwałbym później moŜe 
wyjaśnienia jak się ma modernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkol 
Zawodowych nr 1 i 3 do pomysłów powstania tego Centrum. Natomiast mamy 
środki w kwocie ponad 250 tys. nie na inwestycje a na zwiększenie funduszu 
płac w Komendzie StraŜy Miejskiej. Faktem istotnym jest, Ŝe po pierwsze 
StraŜnicy Miejscy upominali się o wzrost wynagrodzeń juŜ od dłuŜszego 
czasu. Po drugie jest niekwestionowanym faktem, Ŝe obecna sytuacja roku 
2007 to jest wzrost roszczeń i eskalacji. Roszczeń pracowniczych. Myślę 
równieŜ, Ŝe faktem niezbitym jest, co wykazał na Komisji BudŜetu i Finansów 
pan Komendant Władysław Kozieł, Ŝe szereg funkcjonariuszy StraŜy odchodzi 
do policji ze względu na finanse a przede wszystkim na moŜliwość 
wcześniejszego przejścia czy nabycia praw emerytalnych. Myślę, Ŝe trzeba 
tutaj skłonić się przede wszystkim do poszukiwania kadr wśród osób, które 
pracują w coraz szerszej gamie firm ochroniarskich, bo są to myślę, ze 
naturalna wychowalnia, czy naturalne przygotowanie równieŜ do zawodu 
StraŜnika. Chcę powiedzieć, Ŝe osobiście będę głosował za zwiększeniem 
funduszu dla Komendy StraŜy Miejskiej, bo co do inwestycji nie mam 
wątpliwości, natomiast trzeba chyba mieszkańcom Kielc wyraźnie 
powiedzieć, Ŝe fundusz płac StraŜy Miejskiej wzrasta prawie o 10% z 2 mln. e 
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600 tys. o kolejne 250 tys. , Ŝe średnia płaca w StraŜy Miejskiej przekroczy 
magiczną barierę 3 tys. zł., Ŝe jest to średnia płaca, która przewyŜsza średnią 
płacę w przedsiębiorstwach i myślę, Ŝe trzeba będzie wyraźnie powiedzcie, Ŝe 
oczekujemy od StraŜy Miejskiej, w tym obliczu Ŝe podejmą ostre decyzje 
przynajmniej takiej sprawności jaką wykazał pan Komendant, który 
błyskawicznie przybył na posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów chociaŜ 
był poza budynkiem magistratu. Ja chciałbym przekazać przy tej okazji na 
ręce pana Komendanta, takie zadanie, które uwaŜam, ze jest niedostatecznie 
wykonywane przez, przecieŜ powiększony skład osobowy StraŜy Miejskiej. 
Mianowicie jest jedno określone zadanie, którego StraŜ Miejska się 
podejmowała nie wiem, z jakim rezultatem jest do dzisiaj wykonywane, ale w 
moim okręgu rzadko widzę, dotyczy to przede wszystkim stanu 
bezpieczeństwa, ładu i porządku w nieruchomościach zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi. Obserwuje to przynajmniej w moim okręgu, Ŝe 
przy szeregu zabudowań są zgromadzone materiały łatwopalne, jest totalny 
bałagan i myślę, Ŝe na to zadanie StraŜ Miejska powinna zwrócić uwagę mając 
juŜ teraz ten dodatkowy atut w rekach. Dziękuje za uwagę.  
 
Radny Gagrowski Paweł.  
Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Panie przewodniczący z moich 
informacji wynika i chciałbym, Ŝeby to Skarbnik potwierdził, Ŝe oczywistą 
nieprawdą jest, Ŝe średnia StraŜy to jest 3 tys. zł. PoniewaŜ, nawet biorąc pod 
uwagę „strych straŜników”, którzy pracują od dawna zarabiają oni po lekko 
tylko 2 tys. zł. Ale Ci nowi zatrudnieni 2 lata temu po 1.000, 1.100 zł. netto. 
To są Ŝadne pieniądze, a z firm ochroniarskich nikt tutaj nie przyjdzie 
pracować, bo zarabiają tam ludzie po 2-3 tys. Tak, więc dajmy godziwe 
warunki tym StraŜnikom albo moŜe podejmiemy decyzję, skoro taka jest wola, 
Ŝeby coś z tym zrobić innego. Są róŜne moŜliwości, ale jeŜeli chcemy StraŜ 
Miejską to dajmy im jakieś pieniądze Ŝeby mogli pracować. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
W sumie pewne rzeczy juŜ zostały tutaj powiedziane ja chcę tutaj tylko 
uzmysłowić wszystkim radnym, Ŝe dając te środki Komendzie StaŜy Miejskiej 
kładziemy na nich jakby dodatkowe obowiązki licząc na to, Ŝe te zadania, 
które wykonują będą wykonywali w sposób maksymalnie dobry. To duŜe 
zwiększenie funduszu płac i myślę, Ŝe te pieniądze zostaną wykorzystane w 
sposób właściwy. 
 
Pan Jan Chudzik 
Chciałem powiedzieć, Ŝe średnia płaca łącznie z kierownictwem to 2610,11 zł 
brutto, aktualnie wyliczone na dzień wczorajszy. Rozmawiałem z 
funkcjonariuszami i jak usłyszałem, Ŝe biorą na rękę po 1200 zł to byłem 
przeraŜony, za co oni pracują naraŜając się tu i ówdzie na róŜne 
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nieprzyjemności. Podtrzymujemy wniosek Prezydenta Miasta o 
zabezpieczenie tej kwoty dla Komendy Miejskiej StraŜy Miejskiej. 
 
Radny Stanisław Rupniewski – ad vocem 
Zostały podwaŜone moje umiejętności rachunkowe przez pana radnego 
Gągorowskiego . Co do meritum się zgadzamy. Zarówno on jak i ja jesteśmy 
za podwyŜką, co ja wyraźnie w swoim głosie zaznaczyłem, ale jeŜeli 
podzielimy 250 tys. zł na 80 StraŜników to daje ponad 300 zł, a jak dodamy te 
2600 ta jest 3000 zł. Proszę tutaj nie podwaŜać moich kwalifikacji ja nigdy nie 
robiłem tego do innych kolegów. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/181/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
 
Pkt. 8. 4 
 
Pan Jan Chudzik zarekomendował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze 
SI 9 wraz z droga dojazdową na działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9, 
obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc. 
Jest to poŜyczka w wysokości 1,8 mln zł na realizację oczyszczalni wód 
deszczowych przy Alei IX Wieków Kielc. Inwestycja ta jest prowadzona przy 
udziale środków własnych. PoŜyczka ta w 30 %, po osiągnięciu efektu 
ekologicznego, zostanie umorzona. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2 
mln zł. 200 tys. zł jest w drodze przeniesień przesunięte z zadania 
inwestycyjnego węzeł Krasickiego, gdzie z budŜetu państwa miasto otrzymało 
dotacje w wysokości 1 mln zł. Wnoszę o podjecie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/182/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę 
oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z droga dojazdową na 
działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9, obręb 016 przy Alei IX Wieków 
Kielc; 
 
Pkt. 8.5 
 
Pan Jan Chudzik zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
W wyniku zmian w budŜecie budŜet miast wzrośnie po stronie dochodowej o 
5,1%, wzrastają takŜe wydatki budŜetu inwestycyjne do wysokości 78 784 000 
zł. Jest to korzystne zjawisko gdyŜ wydatki te będą Stanowic juŜ 13 % w 
wydatkach ogółem. Są to, więc zmiany korzystne. Projekt nr 1 dotyczy 
zwiększenia strony dochodowej budŜetu o kwotę łączna 7 370 000 zł., to jest 
do kwoty 754 702 000 zł. Planowany deficyt wynosił będzie 18 844 000 zł. O 
kwotę 7 175 000 zł zwiększa się wydatki z tych dochodów natomiast o 195 tys 
zł zwiększa się rozchody. Przychody to planowany kredyt bankowy, który 
Wysoka Rada była uprzejma podjąć. Jest to jedyna moŜliwość obecnie 
zabezpieczenia środków na łącznik przy Sikorskiego i te zadania, które 
omówiłem. Jest równieŜ po stronie przychodowej poŜyczka przyjęta w 
uchwale Wysokiej Rady. Te dwie kwoty stanowią tzw. przychody. JeŜeli 
chodzi o dochody to zwiększa się je o 1 755 000 zł, w tym 1 202 000 zł to 
zwroty wydatków niewygasajacych, które dotyczyły 2006 roku. 112 tys. zł jest 
to dotacja celowa z budŜetu państwa na rewitalizację śródmieścia Kielc, jest to 
zwrot z wydatków dotyczących 2006 roku. Otrzymano równieŜ rekompensatę 
dochodów utraconych z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 265 tys. 
zł. Geopark zatrzymuje wkute 400 tys. zł z tego na Ogród Botaniczny i na 
udostępnienie jaskini 200 tys.zł. 6 tys. zł przeznacza się dla Ŝłobka – 
uruchamiamy nowy oddział. JeŜeli chodzi o rozchody dotyczy to Zespołu 
Opieki Zdrowotnej, jest to poŜyczka na wypłatę w II półroczu wynagrodzeń i 
pochodnych. Aktualnie pracuje tam 7 osób. Aby uzyskać kwotę 11 mln zł z 
budŜetu państwa na pokrycie zobowiązań, co wynika z programu 
restrukturyzacyjnego słuŜby te muszą wykonywać pewne obowiązki, aby 
spełnić wymogi określone w tym programie. MOPR w ramach swoich 
przeniesień pomiędzy róŜnymi jednostkami dokonuje przeniesienia środków 
na łączną kwotę 202 tys. zł w ramach środków zapisanych w budŜecie. 
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Wprowadza się do budŜetu z inicjatyw lokalnych 47 tys. zł na wodociąg i 
kanalizacje sanitarną na terenie miasta, 1 mln zł na węzeł Krasickiego – jest to 
subwencja otrzymana od Ministra Finansów, 10 tys. zł otrzymało miasto na 
realizacje programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich „nasza Szkoła”, 
wzrost wynagrodzeń osobowych w placówkach pomocy społecznej. Ośrodek 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej miał zapisane 200 
tys. zł w budŜecie 2006 roku i wewnętrznych przeniesień dokonuje się 
pomiędzy róŜnymi zadaniami określonymi w uzasadnieniu do projektu. Jest 
propozycja, aby 180 tys. zł przeznaczyć na modernizacje śłobka Nr 15. 60 tys. 
zł z Wydziału projektów Strukturalnych przemieszczane jest do Wydziału 
kultury i promocja Miasta na wykonanie raportu o ruchu turystycznym na 
terenie miasta. 
Inne zmiany dotyczą załączników. W MOSiR dokonuje się zmian w związku z 
aktualizacją środków obrotowych, w funduszach celowych równieŜ podobne 
zjawisko. Kolejne zmiany wynikające z projektu dotyczą zadań 
inwestycyjnych wieloletnich i rocznych. Chce poinformować, Ŝe wkradł się 
błąd do projektu uchwały i w załączniku nr 3 na str. 6 jest zapisany rozdział 
6015, a powinien być 6016. Zadanie jest wymienione w sposób poprawny 
tylko uszła uwadze propozycja jednostki, która wystąpiła o dokonanie zmian. 
Przepraszamy za ten błąd. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/183/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2007 rok 
 
Pkt. 8.6 
 
Pan Jan Chudzik zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 2). 
Drugi projekt dotyczy ponadplanowych dochodów, jakie otrzymało miasto z 
tytułu wpłat z zabezpieczeń hipotecznych, jakich dokonano za zaległości w 
podatkach od nieruchomości, szczególnie chodzi o osoby prawne. Jest 
propozycja, aby z kwoty ponadplanowej 2,5 mln zł, kwotę 1 206 000 zł 
zagospodarować następująco: na zwiększenie obsługi kadrowej zwiększonych 
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zadań, jakie są wymienione w punktach od 1 do 5 w Urzędzie Miejskim w 
Kielcach. Od 1 01.2007 zniesione zostały znaki opłaty skarbowej co 
przysporzyło słuŜbom finansowym ogrom pracy. Chcę powiedzieć, Ŝe 
ośmiokrotnie wzrosła ilość operacji do ewidencji w związku z 
wprowadzeniem opłat pienięŜnych zamiast znaków opłat skarbowych. Wobec 
podatników, którzy nie uiszczą opłaty skarbowej, a otrzymujemy takie 
informacje, wszczynać musimy postępowania podatkowe, to jest wydawać 
postanowienia, wydawać decyzje, a jeŜeli to nie odnosi skutku wszczynać 
postępowanie egzekucyjne poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do 
egzekucji. Są to wprawdzie niewielkie kwoty, ale słuŜby miejskie muszą to 
egzekwować. Dotychczas w egzekucji zatrudniano 3 pracowników, a teraz te 
słuŜby będą musiały być wzmocnione. Dodatkowym obciąŜeniem dla słuŜb 
finansowych oprócz tych omówionych to takie, Ŝe przybyli nam inkasenci, z 
którymi z woli Rady Miejskiej zawarto umowy. W związku z tym, Ŝe 
pobierają opłaty w formie gotówkowej słuŜby finansowe muszą ich rozliczyć i 
wypłacić odpowiednią premię. W Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta zachodzi 
konieczność zatrudnienia kierownika budowy projektu sieci światłowodowych 
na terenie miasta. Chodzi o to Ŝeby siecią tą było objęte 170 jednostek. W 
związku z tym naleŜy zatrudnić operatora do obsługi kamer jak równieŜ 
zabezpieczyć obsługę porządkową pomieszczeń przy ul. Koziej dla Biura 
Planowania Przestrzennego. Inne zmiany zawarte w tym projekcie to plany 
inwestycji wieloletnich, gdyŜ poprzednio zaplanowane środki nie wystarczają 
na modernizację krytej pływalni przy ul. Krakowskiej i w związku z tym jest 
propozycja, aby środki te przeznaczyć na przebudowę i modernizację hotelu 
Stadion przy ul. Ściegiennego oraz uzupełnić środki na boisko treningowe 
przy tej ulicy. Kolejna sprawa to jest dofinansowanie, zabezpieczenie 40 tys. 
zł dla uczestników Festiwalu Harcerskiego. Chodzi o 40-osobową grupę dzieci 
z Winnicy. Inne zmiany dotyczą przede wszystkim załączników 
inwestycyjnych. Wnoszę o podjecie tej uchwały. 
 
Przewodniczący Stanisław Rupniewski 
Po pierwsze prosiłbym o informację, chociaŜ na Komisji BudŜetu i Finansów 
pan Sekretarz Miasta bardzo szczegółowo omawiał projekt tej uchwały, ale 
mam pytanie czy w tym zapisie o zatrudnieniu kierownika projektu ds. 
budowy sieci światłowodowej naleŜy rozumieć, Ŝe budŜet na budowę tych 
sieci światłowodowych juŜ jest ujęty w budŜecie miasta czy będzie dopiero 
proponowany? Druga części mojej wypowiedzi w podobnym tonie jak to 
dotyczyło StraŜy Miejskiej mianowicie sądzę, Ŝe mieszkańcy naszego miasta 
równieŜ powinni wiedzieć, jakie jest średnie wynagrodzenie w Urzędzie 
Miasta w Kielcach. Dwa dni temu ówczesny Skarbnik Miasta nie był w stanie 
tego podać. Sądzę, Ŝe w sytuacji, kiedy przeznaczymy środki finansowe w 
kwocie ponad 1, 2 mln zł, ale nie przełoŜą się bezpośrednio na wzrost 
wynagrodzenia, poniewaŜ związane to jest równieŜ z zatrudnieniem nowych 
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pracowników, nie ma konieczności podawanie tego w tej chwili. Ale przy 
końcu roku powinno się publicznie tą średnią podać. Chcę równieŜ zauwaŜyć, 
Ŝe urzędnicy miejscy dysponują takimi argumentami pracowniczymi, które juŜ 
w gospodarce nie występują: sześciomiesięczna odprawa emerytalna, niewiele 
pracowników wie, co to są nagrody jubileuszowe, a juŜ mało kto wie co to jest 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dziękując zatem wielu 
urzędnikom tego ratusza, bo miałem moŜliwość poznać ich osobiście, za 
nienaganną wzorowa pracę Ŝyczyłbym sobie w imieniu mieszkańców miasta, 
którzy przynajmniej mi o tym mówią, aby na wypis z rejestru gruntów nie 
czekało się jak dzisiaj dwa tygodnie, a tylko kilka dni, aby uzgadnianie 
dokumentacji było w naszym Ośrodku, a nie Ŝeby musieli inwestorzy biegać 
po Wodociągach, po Gazowni, po Telekomunikacji. śyczyłbym sobie równieŜ 
Ŝeby warunki o zagospodarowaniu były wydawane znacznie szybciej nie 
mówiąc juŜ o pozwoleniach na budowę. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
W przeciwieństwie do kolegi nie mogę potwierdzić tutaj zdania, Ŝe na 
przedwczorajszej Komisji BudŜetu mieliśmy bardzo szczegółową informację, 
co do sposobu rozdysponowania olbrzymich jednak pieniędzy tzn. 1 124 000 
zł plus 50 tys. zł na Zakład Obsługi. Te informacje były wysoce 
niewystarczające nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę ilu pracowników Urząd 
Miasta zmierza zatrudnić. JeŜeli miałaby być to kwota w pełni przeznaczona 
na te cele to wynikałoby z tego, Ŝe byłoby to około 100 osób do zatrudnienia 
na ten rok. Jak będą rozdysponowane te środki, jeŜeli będą rzeczywiście 
podwyŜki dla urzędników to czy będzie to odbywało się to w ten sposób, Ŝe ci, 
którzy mają duŜo będą mieli jeszcze więcej natomiast pozostali pracownicy, 
których wynagrodzenia są minimalne, jak słyszeliśmy, zostaną właściwie tutaj 
uwzględnieni. Poza tym niejasne dla mnie jest, i tutaj się zgadzam z 
przedmówcą, zatrudnienie kamerzysty i kierownika projektu ds. budowy sieci 
światłowodowej. O ile przypominam sobie tutaj kwestie związane z zadaniami 
tegorocznymi na razie niczego nie budujemy i zadanie jest trochę na wyrost. 
Argumentem na zwiększenie funduszu płac, co powinno być juŜ określone w 
uchwale budŜetowej, nie moŜe być to, Ŝe ZOUM zatrudnia sprzątaczkę na pół 
etatu. Budzi to szereg wątpliwości czy kwota zostanie właściwie 
spoŜytkowana. Chciałbym teŜ zwrócić uwagę, Ŝe kwestie związane z 
podwyŜkami płac w instytucjach nazwijmy to umownie „dobra publicznego” 
gdzie musimy iść z otwarta przyłbicą, musimy pokazywać to, co robimy i Ŝe 
robimy to oszczędnie, są zawsze bardzo istotne. Jest to taki punkt, na który 
zarówno wyborcy jak i instytucje będą zawsze zwracać uwagę. Tych 
wyjaśnień na Komisji BudŜetu ja nie uzyskałem, a chciałbym, aby ta 
informacja była pełna. 
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Przewodniczący Mariusz Goraj 
Mam pytanie do pana Sekretarza i pana Skarbnika, jaki jest stan zatrudnienia 
obecnie w strukturach Urzędu Miasta, czyli ilu pracowników jest konkretnie 
zatrudnionych. A do pana Skarbnika dla mnie jest to jednak istotne pytanie, bo 
rozmawiamy o ludziach i o pieniądzach, a to są dwie rzeczy, które zawsze 
przy podejmowaniu tego typu uchwał budzą zawsze największe kontrowersje, 
czego najlepszy dowód mieliśmy nie tak dawno w holu naszej sali obrad. 
Bardzo, więc proszę o tą informację. Druga sprawa, jeŜeli część z tych 
pieniędzy ma być przeznaczona na podwyŜki to chciałbym się zorientować 
czy to będą podwyŜki obliczane kwotowo czy procentowo. To są trzy pytania, 
które mnie nurtują, jeŜeli chodzi o treść tej uchwały.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale poniewaŜ usłyszałem parę zdań na 
temat tego, co było na Komisji BudŜetu a czego nie było, to chciałem 
powiedzieć tak, Ŝe niezaleŜnie od tego, w jaki sposób to było zaprezentowane 
to zasadność przekazania kwoty ponad milion złotych w tej chwili na fundusz 
wynagrodzeń w Urzędzie jest bezsporna. Przypominam, Ŝe na Komisji 
BudŜetu i Finansów Sekretarz wyłuszczył tylko niektóre elementy całego 
przedsięwzięcia. Przypominam, Ŝe jeŜeli ma funkcjonować Biuro Planowania 
Przestrzennego z prawdziwego zdarzenia, dzisiaj będziemy podejmować 
decyzję czy ma być Komisja Ładu Przestrzennego, jeŜeli ma w prawidłowy 
sposób funkcjonować Biuro Mieszkalnictwa, jeŜeli chcemy zbudować 
narzędzie informatyczne dla Rady Miejskiej, jeŜeli chcemy by prawidłowo 
funkcjonował Wydział, który zajmuje się komunikacją i dowodami 
osobistymi, w ogóle, jeŜeli chcemy by wszystkie Wydziały zajmowały się 
prawidłowo naszymi mieszkańcami i Ŝeby ci mieszkańcy byli z tego 
zadowoleni, to czas na podjęcie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia. I istotna 
sprawa - to dzisiaj mamy rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. To 
oznacza, Ŝe pracownicy, jeŜeli nie zostaną, szczególnie w unikatowych 
kwalifikacjach, dobrze wynagrodzeni to będą z Urzędu odchodzić, co będzie 
się przekładać na złą obsługę naszych mieszkańców. Dotyczy to takich 
zawodów jak architekci, urbaniści, którzy muszą być dobrze wynagrodzeni 
Ŝeby moŜna było mówić o prawidłowej obsłudze. Biorąc to wszystko pod 
uwagę to ja sam osobiście będę głosował za tą uchwałą, a prosiłbym radnych o 
wzięcie pod uwagę tego, Ŝe te środki są uchwalane praktycznie pierwszy raz 
od 4 lat. Bo tak naprawdę jakiś większych podwyŜek płac w Urzędzie Miasta 
ja sobie nie przypominam za okres 4 poprzednich lat. JeŜeli więc Prezydent 
pierwszy raz występuje z prośbą o zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w tym 
takŜe o zwiększenie ilości zatrudnionych to mówi nam wyraźnie, Ŝe albo damy 
mu moŜliwości działania albo nie. Wchodzenie w szczegóły czy to ma być 
procentowa podwyŜka czy kwotowa jest bez sensu, dlatego Ŝe tak naprawdę 
to, jaka to ma być podwyŜka nie zaleŜy od radnych tylko od relacji między 
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pracodawcą a związkami zawodowymi. Daleki byłbym od tego Ŝeby wchodzić 
w kompetencje niewłasne. I prośba na koniec naprawdę podejmijmy decyzję o 
podwyŜszeniu funduszu płac dla naszych urzędników, bo to teŜ jest ocena ich 
pracy. 
 
Przewodniczący Mariusz Goraj – ad vocem 
Odniosę się tylko do tych fragmentów wypowiedzi pana radnego Boguckiego, 
które dotyczyły moich pytań. Panie Przewodniczący chciałem wyłuszczyć 
panu moje stanowisko, które spowodowało, Ŝe te pytania zadałem. 
Odpowiedzialność za finanse publiczne, na które się pan często powołuje, ma 
się tak bezpośrednio do wchodzenia w niewłasne kompetencje, Ŝe jeŜeli 
przeznacza się na coś pieniądze to chce się wiedzieć, co się będzie z nimi 
działo. Stąd teŜ moje pytanie, które w pana opinii wykracza poza kompetencje 
Rady. Nie było pytaniem złośliwym tylko pytaniem, które miałoby mi 
przybliŜyć celowość i zasadność tej uchwały. JeŜeli pan pozwoli to jednak 
tego będę się trzymał. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś – ad vocem 
Panie Przewodniczący Bogucki proszę nie stawiać sprawy w ten sposób, Ŝe są 
tu jakieś wątpliwości czy naleŜy podnieść wynagrodzenia tylko to, co 
powiedział przed chwilą radny Goraj, my nie moŜemy pozwolić sobie na 
beztroskę w tej sprawie. Ta kwota jest naprawdę bardzo duŜa i my nie 
moŜemy nie poprosić o wyjaśnienia i nie moŜemy sobie w sposób 
lekcewaŜący podejść do takiego obowiązku. I tak przy okazji pytanie czy 
związki zawodowe, panie Przewodniczący, są w Radzie Miasta, znaczy w 
Urzędzie? 
 
Sekretarz Miasta Janusz Koza 
Jak juŜ podło na tej Sali i co mówiłem na Komisji BudŜetu i Finansów nie 
przychodzimy często do państwa radnych o podwyŜkę funduszu płac. 
Przychodzimy teraz, a jest to naprawdę uzasadnione potrzebami wynikającymi 
z nowych zadań ustawowych, jakie się pojawiły jak i równieŜ z nowych zadań 
związanych z planami rozwojowymi naszego miasta. Tak jak państwu 
mówiłem zgodnie z regulaminem organizacyjnym powstało Biuro Planowania 
Przestrzennego, które na dzień dzisiejszy zatrudnia po referacie Gospodarki 
Przestrzennej 10 osób. Planujemy docelowo zatrudnić 10 dodatkowych osób w 
tym dwóch kierowników referatów i 8 inspektorów. Ja tylko dodam tyle, Ŝe 
największą słabością i mankamentem w jakimkolwiek rozwoju naszego miasta 
jest brak planów zagospodarowania naszego miasta. Z tym związane jest 
równieŜ dąŜenie do zwiększenia stanu zatrudnienia w Wydziale Architektury i 
Urbanistyki i teraz się poprawiam, bo mówiłem o ośmiu, a powiem o 10 
etatach w tym jeden kierownik referatu, 3 głównych specjalistów. 6 
inspektorów. Wzrost wniosków w 2007 roku w stosunku do roku 2006 jest 
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znaczny. Chciałbym tylko powiedzieć o jednym, Ŝe w tej chwili zmiana 
przepisów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania gdzie ustawodawca zobowiązuje miasto, Prezydenta do 
wydania decyzji w ciągu 65 dni. Za kaŜdy dzień zwłoki jest kara w wysokości 
500 zł. TakŜe na pewno, a z racji na to, Ŝe proces jest złoŜony, poniewaŜ musi 
się odbyć wizja lokalna, mankamentem tak jak powiedziałem jest brak planów 
stąd ten proces jest wydłuŜony. Kolejne zwiększenie etatów w Wydziale 
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta w tym kierownik referatu ds. 
lotniska i 3 inspektorów, z jakich przyczyn nie muszę państwu uzasadniać. 
Jest to związane z planowaną i inwestycją pn. budowa Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce. Z tym równieŜ związane jest zwiększenie w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji o 5 etatów: 2 inspektorów, 2 
podinspektorów, 1 główny specjalista. Część oczywiście po to by 
zintensyfikować wykup gruntów na terenie gminy Morawica i gminy 
Chmielnik, a dwa etaty chcemy przekazać do Zakładu Uzgodnień 
Dokumentacji Projektowej. Na Komisji mówiłem o tym. W tej chwili 
pracujące tam dwie osoby nie przerabiają juŜ, mówiąc brzydko, tych ilości 
wniosków, które wpływają do uzgodnień wielobranŜowych. Mówiłem i 
powtórzę – jeŜeli nie damy dodatkowych etatów to wszelkiego rodzaju 
inwestycje w naszym mieście mogą zostać skutecznie zablokowane bo te 
osoby po prostu nie dadzą rady. Kolejne zwiększenie o 9 etatów dotyczy 
referatu rejestracji pojazdów, referatu przyjmowania i wydawania praw jazdy 
oraz w dowodach osobistych. Wszyscy jesteśmy świadkami jak w tej chwili 
jest prowadzona kampania po to, aby nasi mieszkańcy składali wnioski o 
wymianę dowodów osobistych. To, co się dzieje przy ul. Szymanowskiego 
naprawdę, czasami w sposób niezasłuŜony, ale nasi pracownicy od klientów, 
którzy przychodzą załatwić swoją sprawę związaną z wymianą dowodu róŜne 
rzeczy wysłuchują. Kolejna sprawa równieŜ związana z rozwojem naszego 
miasta to specjalnie zostało wydzielone, utworzone Biuro Mieszkalnictwa, 
chodzi o zwiększenie zatrudnienia w tej komórce o 3 etaty: 2 inspektorów i 1 
podinspektor. Ta komórka ma się zająć między innymi inwestycją, jaką 
planujemy w roku przyszłym - budowa węzła śelazna- Skrzele, a po drodze 
kilkadziesiąt rodzin, które trzeba przygotować tak, aby w sposób zgodny z 
przepisami prawa, ale mogli znaleźć swoje lokum w innym miejscu Kielc.. 
Tym Biuro Mieszkalnictwa ma się równieŜ zająć. Wydział Organizacyjny, a 
przede wszystkim Biuro Zamówień Publicznych, jak złoŜone są procedury, jak 
w wyniku tych procedur moŜe być utrudniony proces realizacji zamówień 
publicznych nie muszę państwu mówić, więc tam planowane są kolejne 2 
etaty. Wydział Ochrony Środowiska – prośbą o zwiększenie o 3 etaty. Chodzi 
o zwiększenie obsady przy wydawaniu decyzji środowiskowych. Jak 
skomplikowany jest to proces, bez których Ŝadna inwestycja nie moŜe być 
realizowana państwo równieŜ dobrze wiedzą. W mojej ocenie czas najwyŜszy, 
aby zwiększyć równieŜ stan zatrudnienia w Biurze Ochrony Informacji 
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Niejawnych. Od lat tam pracuje jedna osoba, a jak mówiłem na Komisji 
zabezpieczamy ochronę informacji niejawnych dla MZB, MZD, StraŜy 
Miejskiej, i mam równieŜ wniosek pani dyrektor Szpitala Miejskiego a by 
równieŜ objąć ochroną tamte dokumenty. Powstał nowy Wydział Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta tam obsadę chcemy zwiększyć o 3 etaty. Łącznie 
zwiększenie obejmie 50 etatów. Pozostają jeszcze wnioski dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, dyrektora Realizacji Inwestycji, Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Księgowości Urzędu, Wydziału 
Podatków. Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy 487 osób w Urzędzie Miasta 
w Kielcach. Nie jest proszę państwa tak, Ŝe z tej kwoty 1,2 mln zł chcemy 
zatrudnić 100 osób. W wyniku kalkulacji 50 osób razy 3000 tys. zł to jest 150 
tys. zł miesięcznie razy 6 to jest 900 tys. zł. Z tego tytułu odpis na zakładowy 
fundusz socjalny tj. 50 razy 804. 60 zł co daje kwotę 40 240 zł, składki na 
ubezpieczenie społeczne – 154 tys. zł, fundusz pracy – 22 050 zł, PFRON – 
7000 zł. Łącznie to daje kwotę 1 124 000 zł. W rozporządzeniu zawierającym 
tabele zaszeregowań poszczególne stanowiska mają ramki kwotowe. To wcale 
nie znaczy, Ŝe te 3 tys. zł, o których ja tu państwu mówię, Ŝe za tę kwotę kaŜde 
z tych osób zostanie zatrudnione. Inspektor moŜe być zatrudniony za 1500 zł 
lub za 2500 zł. Ale pieniądze te, które pozostają pozwalają nam równieŜ 
załatwić sprawy związane z odprawami emerytalnymi. Odprawy emerytalne to 
6 razy wynagrodzenie miesięczne kaŜdego pracownika. Jak powiedziałem nie 
przychodzimy do Wysokiej Rady często o zwiększenie funduszu płac. Dzisiaj 
przychodzimy i uzasadniam to naprawdę pilnymi potrzebami związanymi z 
przyszłością naszego miasta. Bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Usłyszeliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy, ja przynajmniej się nie 
spodziewałem. Na Komisji BudŜetu mówiono góra o 26 etatach i kilkakrotnie 
była o tym mowa, myśmy to liczyli, rachowali. Po dwóch dniach okazało się, 
Ŝe to nie jest 26 etatów tylko 50 etatów. Patrzę na dane, które spisywałem 
sobie z wypowiedzi pana Sekretarza na Komisji BudŜetu, jakby niektóre nagle 
zostały zwiększone. I to jest pierwsza moja uwaga, zdziwienie właściwie. 
Druga sprawa to jest tak, wydawało mi się, Ŝe część z tych pieniędzy będzie 
przeznaczona na podwyŜki tak sugerował pan Przewodniczący Bogucki i tak 
wynikało w kontekstu. Patrząc nawet na uzasadnienie jest to element dość 
istotny. Po podliczeniu przez pana sekretarza wychodzi na to, Ŝe te podwyŜki 
będą po parę złotych, moŜe po paręnaście. Nie moŜemy procedować w tak 
istotnych sprawach w ten sposób. JeŜeli jakieś materiały mają być dostarczone 
do Rady, jakieś uzasadnienie poszczególnych uchwał ma być rzetelne, to niech 
o tej rzetelności rzeczywiście świadczą dane, które są przytaczane. Nie moŜe 
to być robione ad hoc. Ja w związku z tym, Ŝe nadal uwaŜam, Ŝe właściwie 
potwierdziło to moją wcześniejszą sugestię, Ŝe nie mamy dostatecznych 
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informacji, a właściwie mamy dezinformację, bo co innego było mówione na 
Komisji BudŜetu a co innego mówimy teraz. Ja wnioskuję, to jest wniosek 
formalny, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad z dzisiejszej sesji. 
 
Przewodniczący Jacek Wołowiec 
Ja w kwestii formalnej. W związku z tym, Ŝe rzeczywiście dochodzi tutaj do 
takiej dyskusji dość dziwnej, z jednej strony dramatyczne apele pana 
Sekretarza, który rzeczywiście ma uzasadnione Ŝądania czy propozycje, z 
drugiej strony wątpliwości pana Jarosława Karysia członka Komisji BudŜetu. 
W takiej sytuacji jestem zdezorientowany i w imieniu swojego Klubu proszę o 
15 minut przerwy Ŝeby się naradzić w tej materii, co mamy począć. 
 
Sekretarz Janusz Koza 
Panie Przewodniczący Karyś niczego, co powiedziałem na Komisji BudŜetu i 
Finansów nie dopowiedziałem tutaj. To po pierwsze. Tam nie miałem 
wszystkich danych. Dzisiaj mam wszystkie te dane stąd ta liczba 50 etatów. 
Natomiast to co mówiłem, Ŝe przyjmujemy jako współczynnik do kalkulacji, 
natomiast zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach urzędniczych 
pozwala równieŜ na to Ŝeby mieć pieniądze, o czym równieŜ mówiłem, Ŝe 
mamy pisma dyrektorów, pracowników z tych obszarów, o których mówiłem. 
Średnia płaca w Urzędzie Miasta to 2751 zł brutto. Oczywiscie, jeŜeli wola 
Rady będzie taka, Ŝe zostanie zwiększony ten fundusz płac to juŜ później po 
stronie pana Prezydenta decyzja, aby równieŜ zadbać o pracowników, równieŜ 
tych pracowników o wysokich kwalifikacjach, których na dzień dzisiejszy na 
rynku trudno jest znaleźć. Dowód na to pan dyrektor Pastuszko Wydział 
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, gdzie na kierownika referatu ds. 
lotniska nie zgłosił się nikt. To nie jest tak, Ŝe ja coś ukrywam przed 
państwem, natomiast tak jak powiedziałem to są te potrzeby, które pozwolą na 
prawidłową realizacje zadań, które spoczywają na panu Prezydencie i na 
Urzędzie jako aparacie pomocniczym przy realizacji zadań, jakie nakłada na 
niego ustawa czy teŜ Wysoka Rada. Jeszcze raz proszę o przyjęcie tego 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Byłem na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów, Komisja jest 
protokołowana, moŜna sprawdzić. Pan Sekretarz mówił o 26 osobach, ale nie 
o podwyŜkach dla tych osób, tylko o 26 osobach, które odchodzą na 
wcześniejsze emerytury i wymagają wypłaty odpraw emerytalnych. 
 
Przewodniczący Stanisław Rupniewski 
Pozwolę sobie zabrać głos ad vocem wystąpienia pana radnego Karysia, bo 
znamy się, panie Przewodniczący, co prawda niedługo, ale przynajmniej w 
mojej ocenie dał się pan poznać z ogromnej rzetelności i dociekliwości. 
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Natomiast przed chwilą wprawił mnie pan w osłupienie. Po pierwsze dzisiaj 
zadecydowaliście państwo o nie zdejmowaniu z porządku obrad bardzo 
kontrowersyjnego projektu uchwały, który moŜe kosztować miasto 25 mln zł, 
domyślam się, Ŝe tylko dlatego, Ŝe dotyczy to waszej koleŜanki, natomiast 
wnioskujecie o zdjęcie z porządku obrad punktu, który dotyczy ponad 500 
pracowników tego ratusza, który sprawi, Ŝe chociaŜby kolejki do Wydziału 
Komunikacji nie będą w dwóch pomieszczeniach, a będzie to funkcjonowało 
normalnie. Tego panie Przewodniczący, koleŜanki i koledzy, którzy tak 
myślicie nie jestem w stanie zrozumieć. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Panie radny cieszę się, Ŝe zasłuŜyłem tutaj na pewna pochwałę. Natomiast, 
jeŜeli chodzi o moją dociekliwość, no cóŜ jest ona spowodowana tylko jednym 
– chciałbym wiedzieć jak te pieniądze zostaną spoŜytkowane. W tej chwili 
uzyskałem informacje jakby wykluczające się nawzajem, na Komisji 
BudŜetowej mimo wszystko mówione było inaczej i na szczęście są protokoły 
i moŜna to wszystko sprawdzić. O 50 etatach nie było mowy, natomiast była 
mowa o emerytach i odprawach. Natomiast, jeśli spojrzymy na to dość 
precyzyjnie od strony liczb to wyjdzie na to, Ŝe 24 urzędników na emerytury 
to nie jest kwota 1 124 000 zł. Nadal podtrzymuję swój wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Wobec braku mówców przychylam się do wniosku Przewodniczącego Jacka 
Wołowca i ogłaszam przerwę w obradach do godziny 14.30. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń wznowił obrady po 
przerwie. 
 
Radny Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i 
Demokraci 
Panie Przewodniczący chciałem prosić abyśmy szanowali swój czas 
nawzajem. Jeśli pan ogłosił przerwę 15-minutową, to chciałbym Ŝebyśmy byli 
zdyscyplinowani i po tych 15 minutach się stawiali na sali obrad a nie po 40. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Dziękuję za tę uwagę, przekazuję ją do wszystkich, którzy organizują przerwy 
w pracach Rady Miasta.  
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Chcę przeprosić w imieniu radnych za przedłuŜającą się przerwę. Dyskusja 
była burzliwa, ale i rzeczowa myślę. W takich sprawach jak rozpatrywaliśmy 
myślę, Ŝe czasami czas nie ma znaczenia. Po prostu są to bardzo waŜne 
sprawy. W związku z tym, Ŝe wiele problemów, które było tutaj poruszonych 
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nadal nie nastąpiło rozstrzygniecie. Mamy tutaj juŜ dość uzasadnione obawy, 
Ŝe tak naprawdę pracownicy Urzędu tej podwyŜki nie dostaną, a pieniądze 
zostaną skonsumowane nazwijmy to w inny sposób, którego tutaj do tej pory 
nie bardzo znamy. To znaczy się nie jest nam znana konkretna liczba 
zatrudnianych w poszczególnych Wydziałach czy teŜ dla powiększenia 
standardu usług świadczonych, nazwijmy to w ten sposób, przez miasto. Nadal 
podtrzymuje tą propozycję, to znaczy ten wniosek o to, aby zdjąć to z 
porządku obrad. Myślę, Ŝe dwa tygodnie, które nam zostanie, podarowane dla 
dyskusji na ten temat, zaowocuje tym, Ŝe pracownicy w Urzędzie Miasta 
dostaną podwyŜki i Ŝe obsługa będzie świadczona na takim poziomie, który 
będzie zadowalał wszystkich mieszkańców Kielc. 
 
Przewodniczący Robert Siejka 
Do tej pory wydawało mi się, Ŝe na temat projektów uchwał przedstawianych 
na sesji debatują Komisje i to tam jest miejsce i czas na merytoryczne spory i 
nie marnowalibyśmy wtedy czasu na sesji. 
 
Przewodniczący Jacek Wołowiec 
Na wstępie chciałbym pana Roberta Siejkę przeprosić, a w zasadzie wszystkie 
pozostałe osoby, bo byłem sprawcą tego spotkania. Ale rzeczywiście na 
Klubach, panie Robercie, teŜ się bardzo waŜne sprawy dyskutuje dotyczące 
uchwał. Pan to pamięta z poprzedniej kadencji i kaŜdy to powinien zrozumieć, 
ale jeśli pan się poczuł uraŜony, a przy okazji pozostałe osoby to ja 
przepraszam, bo ja byłem w jakiś sposób sprawcą tego zamieszania. Odnośnie 
uchwały teŜ uwaŜam, Ŝe w takiej sytuacji dość skomplikowanej, nie do końca 
wyjaśnionej, sensownie byłoby tą uchwałę jednak zdjąć z porządku dzisiejszej 
sesji przynajmniej na te 2 tygodnie. Byłby to czas Ŝeby dokładnie przyjrzeć się 
jak te środki zamierzają być rozdysponowane. Tutaj koledzy, którzy są w 
Komisji BudŜetu mają pewne wątpliwości czy tak de facto te środki, które są 
zagwarantowane to trafią równieŜ na podwyŜki dla pracowników czy tylko na 
nowe etaty. Jeśli te nasze wątpliwości sprawdziłyby się to niewykluczone, Ŝe 
tą kwotę moŜna w jakiś sposób zwiększyć, co by było gwarancją, Ŝe 
pracownicy, którzy tutaj słabo zarabiają równieŜ mogliby otrzymać podwyŜki. 
Powiem jasno – nikt z nas nie jest przeciwko zatrudnieniu nowych 
pracowników Ŝeby poprawić jakość pracy Urzędu i nikt nie jest przeciwko 
podwyŜkom dla tych pracowników, którzy w naszym magistracie zarabiają 
słabo, albo są bardzo dobrymi specjalistami i teŜ nie pobierają zbyt wysokich 
wynagrodzeń. Wydaje nam się, Ŝe gdy Komisja BudŜetu jeszcze raz dokładnie 
przyjrzy się, otrzyma pełniejszą informację albo otrzyma odpowiedzi na 
nurtujące pytania to nic nie stoi na przeszkodzie Ŝeby za dwa tygodnie znowu 
pojawił się ten punkt w porządku sesji, a wtedy, myślę, bez problemu równieŜ 
mój Klub to zaakceptuje. 
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Radny Daniel Walas 
W zasadzie do wypowiedzi sprowokował mnie pan radny Robert Siejka. Ja się 
oczywiście zgadzam, Ŝe od procedowania nad pewnymi uchwałami są 
rzeczywiście Komisje. Tylko nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą, Ŝe 
powaŜniejsze argumenty przemawiające za tym czy dana uchwała zostanie 
przyjęta czy nie są wytaczane dokładnie na 5 minut przed głosowaniem. Te 
argumenty nie były podnoszone na Komisji BudŜetu i Finansów. JeŜeli dalej 
się mamy tak traktować, Ŝe na Komisji będziemy dowiadywać tylko tego, co 
nam się uda wyrwać od osoby referującej a dopiero na sesji będziemy mieli 
jakieś konkretne wyliczenia i przykłady na to, dlaczego powinniśmy to 
poprzeć to ja się na to nie zgadzam. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Proszę państwa, rozmawialiśmy tutaj o tym, Ŝe naleŜy zrobić 50 nowych 
etatów, pan Sekretarz przedstawił tutaj takie zapotrzebowanie i my oczywiście 
się z tym zgadzamy. Konieczna jest pomoc Wydziałom, poniewaŜ faktycznie 
jest za mało rąk do pracy, a pracy coraz więcej. Ale była równieŜ podniesiona 
kwestia podwyŜek. Z tego, co ja wyliczyłam gdybyśmy faktycznie mieli 50 
nowych etatów – średnia 3 tys. zł – to prawie cała ta kwota 1,2 mln zł została 
właśnie przeznaczona na te 50 nowych etatów. Gdzie w takim razie miejsce na 
podwyŜki? Mam taką propozycję Ŝeby w takim razie Skarbnik Miasta raz 
jeszcze przeanalizował i moŜe wygenerował większą kwotę tak, aby podwyŜki 
dla tych pracowników, którzy zarabiają nisko były przewidziane. 
 
Sekretarz Miasta Janusz Koza 
Te argumenty, które państwo podnoszą ja o nich mówiłem zarówno na 
posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów jak i w swoim wystąpieniu 
wcześniejszym. Pani radna Zapała, jeŜeli chodzi o podwyŜki odpowiadam – 
proszę państwa ja nie chcę tego mówić, bo państwo to wiedzą na temat 
budowy funduszu płac, zarządzania, jego elastyczności itd. Natomiast 
podawałem przykład, Ŝe jeŜeli kalkulujemy ten etat po to abym miał jakąś 
kwotę, po to abym mógł naliczyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
Ŝebym mógł naliczyć fundusz pracy, PFRON czy składkę na ubezpieczenie 
społeczne. Po to właśnie przyjmujemy tę kwotę 3 tys. zł, ale tak jak 
powiedziałem z tych stanowisk urzędniczych, o których tutaj mówiłem, 
przecieŜ nie będziemy zatrudniać dyrektora czy teŜ samych głównych 
specjalistów czy teŜ samych kierowników referatów. JeŜeli zatrudniam 
podinspektora to ja go mogę zatrudnić za kwotę zgodną rozporządzeniem o 
kategoriach zaszeregowania np.za 1500 zł brutto czy za 1900 zł brutto. Te 
pieniądze od tej kwoty kalkulowanej 3000 minus 1500 to 1500 mam 
oszczędności w elastyczności właśnie funduszu płac. I te pieniądze, jeŜeli taka 
będzie wola państwa i decyzja pana Prezydenta, mogą być przeznaczone na 
podwyŜki dla architektów, dla urbanistów, geodetów i innych pracowników. 
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Chce powiedzieć równieŜ, przecieŜ to nie jest Ŝadna tajemnica i państwo radni 
o tym wiedzą, Ŝe w ciągu ostatnich 4 lat pan Prezydent Wojciech Lubawski 
dawał pracownikom podwyŜkę w wysokości 100 zł. Na tyle pozwalał fundusz 
płac, ta jego elastyczność, jego zaoszczędzenie. Oczywiście decyzja jest w 
państwa rękach, moŜna to odłoŜyć. Natomiast tak jak powiedziałem są 
sprawy, które są naprawdę waŜne. UŜyję tego argumentu: równieŜ są na 
przykład szanse na to, Ŝeby miasto z budŜetu państwa otrzymało kwotę 7 mln 
zł na inwestycję: budowa Regionalnego Portu Lotniczego, ale tylko wtedy, 
jeŜeli te pieniądze potrafimy wydać właśnie na zadania związane z budową 
Lotniska. W tej chwili znam stan kadrowy, zatrudnienie w poszczególnych 
Wydziałach. Ja nie chcę tego dla siebie tylko po to abyśmy mogli tak jak 
mówię zatrudnić dodatkowo grupę osób i Ŝeby równieŜ móc wypracować 
oszczędności, które pozwolą właśnie na te podwyŜki, na to Ŝeby rynek pracy, 
który jaki jest kaŜdy wie, nie wyciągał mi fachowców w zakresie 
budownictwa, architektury, urbanistyki czy geodezji lub finansistów. Decyzja 
w Państwa rękach, a jeszcze raz proszę państwa o niezdejmowanie tego 
projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej i przyjęcie 
tej uchwały. Jak zawsze jestem do państwa dyspozycji, mogą państwo mnie 
rozliczyć za zarządzanie i gospodarowanie tym funduszem płac na koniec 
roku. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Mam pytanie do pana Przewodniczącego Karysia czy podtrzymuje swój 
wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 2). 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś  
Panie Przewodniczący nasze wątpliwości nie zostały tutaj rozwiane, myślę, Ŝe 
roztropność nakazuje w tej chwili zdjęcie z porządku obrad tego projektu 
uchwały. Myślę, Ŝe odbędzie się to dla dobra miasta, dla dobra zatrudnionych 
pracowników i w przyszłości zatrudnionych. Nie moŜe być tak, Ŝe sprawy 
istotne rozwaŜamy w ciągu 5-15 minut. Rozumiem pana Sekretarza, Ŝe są to 
sprawy waŜne, to naleŜało się przygotować odpowiednio wcześniej i 
wszystkie dane odpowiednio wcześniej przedstawić. Myślę, Ŝe w tym 
wypadku działamy na korzyść zarówno urzędników jak i społeczeństwa Kielc. 
Podtrzymuję ten wniosek. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec braku mówców zarządzam głosowanie wniosku formalnego, najdalej 
idącego polegającego na zdjęciu tego punktu z porządku obrad. 
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Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 10 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska wniosek przyjęła, projekt został zdjęty z porządku obrad. 
 
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskie pan Artur 
Gierada. 
 
Pkt. 8. 7 
 
Pan Jan Chudzik zarekomendował projekt uchwały w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości. 
W kwietniu br Wysoka Rada przyjęła projekt uchwały, jaki Prezydent Miasta 
przygotował w kwestii stosowania zwolnień dla właścicieli nieruchomości w 
centrum miasta, którzy dokonają remontu elewacji i z tego tytułu otrzymają 
ulgi w podatku od nieruchomości. Projekt został przesłany do Urzędu Ochrony 
Konkurencji Konsumentów i z drobnymi uwagami wrócił z pozytywną opinią. 
W związku z tym przygotowany został ostateczny projekt uchwały w tej 
mierze, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 
2010r..Jest to korzystne gdyŜ będzie mobilizować właścicieli nieruchomości 
do ich odnawiania, by nasze miasto piękniało. Dotychczas ze zwolnień 
skorzystało 20 osób na łączną kwotę 587 tys. zł.. Wnoszę o podjecie tej 
uchwały. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Panie Przewodniczący ja chciałbym wrócić do tego poprzedniego głosowania, 
przepraszam, Ŝe w ten sposób, ja się pomyliłem podniosłem rękę „przeciw” i 
byłem przeciw tylko przycisnąłem „za”. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 21 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/184/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
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Pkt. 8. 8 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości poręczenia długoterminowego układu pomiędzy 
Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach a Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach. 
Układ ten został zawarty na 4 lata i jego celem było powstrzymanie rosnącego 
tempa odsetkowego. W momencie, kiedy taki układ zostaje podpisany ZUS 
przestaje naliczać odsetki i w sytuacji, kiedy likwidator z przychodów, które 
otrzymuje nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć wszystkich rat, a nie 
zapłacenie raty skutkuje natychmiastowym, automatycznym zerwaniem 
układu i powrotem do naliczania odsetek od początku. W tej sytuacji prosimy 
państwa o poręczenie tej kwoty, aby w sytuacji, kiedy likwidator nie biedzie 
mieć środków, aby miasto mogło tę ratę zapłacić aby uniknąć, tak jak 
powiedziałem, rosnącego w lawinowym tempie procesu odsetkowego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/185/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie ustalenia wysokości poręczenia długoterminowego 
układu pomiędzy Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w 
Kielcach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 9 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie majątku trwałego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 
Wnoszę o zgodę na sprzedaŜ zbędnego dla Szpitala Miejskiego w Kielcach 
sprzętu medycznego o wartości 4350 zł. Ze sprzętu tego zrezygnował Szpital 
nowy i jest on zupełnie niepotrzebny. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie  
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/186/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie majątku trwałego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
 
Pkt. 8. 10 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmian w 
uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek budŜetowych. 
Proponowana uchwała ma charakter porządkowy i jest konsekwencją 
przyjęcia przez Wysoką Radę zmiany nazw ulic w mieście Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/187/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych 
jednostek budŜetowych. 
 
Pkt. 8. 11 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
załoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. 
W tej sprawie była juŜ dyskusja z okazji ustalania porządku obrad i w pewnym 
momencie miała ona juŜ charakter merytoryczny. JeŜeli więc państwo 
pozwolą, Ŝe zejdę teraz ze sceny a jeŜeli państwo będą mieć wątpliwości 
spróbuję odpowiedzieć na pytania, które padną. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W dalszym ciągu mam wątpliwości związane z treścią statutu tej jednostki 
budŜetowej i to, Ŝe pan odczytał kawałek uchwały, w której się mówi o tym, 
Ŝe jest to jednostka budŜetowa i będzie prowadziła gospodarkę finansową i 
rozliczającą się z budŜetem miasta Kielce na zasadach ustalonych dla tych 
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jednostek jest dla mnie niewystarczająca. Ustawa o rachunkowości wyraźnie 
mówi, Ŝe wskazany w statucie organ, zatwierdza sprawozdanie finansowe 
jednostki budŜetowej. W związku z tym, jeŜeli w statucie nie ma ani jednego 
słowa na ten temat to jest to błąd. Zresztą w interpelacjach i zapytaniach ja na 
poprzedniej sesji pytałem o wiele spraw z tym związanych i poniewaŜ 
dostałem odpowiedź to w części gdzie będą interpelacje będę jeszcze o tym 
mówił. Natomiast w tej chwili uwaŜam, Ŝe to jest błąd formalny, który 
moŜecie państwo poprawić. Sprawa finansowania tej jednostki jest dla mnie w 
tej chwili nie do końca jasna. Z uzasadnienia nie wynika praktycznie nic. 
Myślę, Ŝe członkowie Komisji BudŜetu i Finansów powinni być traktowani 
powaŜnie i jeŜeli są wątpliwości to na Komisji BudŜetu i Finansów powinien 
być przedstawiciel wnioskodawcy, który merytorycznie wnioskuje o 
zabezpieczenie środków w budŜecie lub teŜ podjecie zobowiązań na tą 
okoliczność. Nie byłoby takiej sytuacji, Ŝe się w tej chwili podejmuje uchwałę 
„intencyjną”, która będzie wymuszać później na budŜecie określone 
zobowiązania i to spore. Nie wiem ile pieniędzy na tę jednostkę ma być 
przeznaczonych, ile ma być na te jednostkę pozyskanych środków 
zewnętrznych. Na ten moment mam za mało wiedzy Ŝeby głosować za 
przyjęciem tej uchwały, a przynajmniej w sposób formalny statut powinien 
być poprawiony. Jeśli nie, to są na sali prawnicy, ja zgłaszałem tę uwagę po 
Komisji BudŜetu i Finansów do prawników i prawnicy mi wyraźnie 
powiedzieli, Ŝe muszą nad tym popracować, muszą się nad tym zastanowić. 
Mam, więc wątpliwość równieŜ czy podpisywany statut przez prawników za 
zgodność, Ŝe nie mają Ŝadnych uwag do tego, odpowiada rzeczywistości. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Ja w swojej wypowiedzi posłuŜę się cytatami moich kolegów: pana 
Przewodniczącego Karysia i pana Przewodniczącego Wołowca, które padły 
przy zupełnie innej uchwale „sprawy waŜne trzeba było przygotować, nie 
moŜe być tak, Ŝe robi się coś ad hoc”. Pan Wołowiec mówił:, „gdy Komisja 
BudŜetowa jeszcze raz przyjrzy się tematowi…”. Przy tym temacie Komisja 
ani raz nie przyjrzała się temu. Cytat z wystąpienia pana Karysia: ”czas nie ma 
znaczenia dwa tygodnie zaowocuje”. Ja się dziwię, co to za hipokryzja, Ŝe 
przy tamtej uchwale czas nie ma znaczenie, te dwa tygodnie, natomiast tu ma 
znaczenie. W mojej ocenie nie ma jednoznacznej opinii radców prawnych, nie 
mam wyjaśnienia, jaka jest rola Ochotniczych Hufców Pracy w tym 
wszystkim, finansowanych przecieŜ przez pracodawców, nie ma równieŜ 
głosu tychŜe pracodawców, chociaŜby Cechu Rzemiosł, nie ma mowy jak 
finansowana będzie placówka. Pan Prezydent mówi z subwencji. Tak, ale 
przecieŜ subwencja na ten cel się nie powiększy. Miasto, dobrze pamiętam, 
dołoŜyło ostatnio do subwencji 40 mln zł. Jest wiele znaków zapytania, wiele 
wątpliwości i ja się dziwię, dlaczego znany mi skądinąd z rzetelności, z 
dociekliwości szef największego Klubu Radnych chce pokazać, Ŝe silniejszy 
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ma rację. Owszem moŜna to pokazać tylko, po co czy w interesie swojej 
koleŜanki? To chyba nie fair wobec innych radnych. 
 
Przewodniczący Jacek Wołowiec 
ZałoŜeniem władz naszego miasta było i jest, jeśli chodzi o sferę oświatową, 
aby proponować ciekawe i waŜne rozwiązania edukacyjne. Dotyczy to między 
innymi szkolnictwa zawodowego, pojawiła się propozycja wprowadzenia 
międzynarodowej matury. Tak było równieŜ z Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Powiem tak, jest to instytucja prywatna, jeśli powstanie, Ŝaden 
biznesmen nie będzie w to zaangaŜowany tylko miasto. To jest instytucja 
potrzebna miastu. Ta instytucja moŜe podnieść jakość kształcenia 
zawodowego, ale jest moŜe jakiś lobbing prywatny, pojawi się konkurencja i 
dlatego takie słowa krytyczne. Czytam ten list i dlaczego ta osoba, która 
napisała stek takich bzdur nie przyszła na Komisję, nie podpisała się. Wiem, 
Ŝe to jest efekt właśnie tego listu. Zarówno czy OHP czy Centrum Kształcenia 
Praktycznego to są instytucje jedna samorządowa druga państwowa, nie ma 
tam Ŝadnej prywaty. Pan Prezydent Sygut był ogromnym przeciwnikiem 
powstania Centrum, bo powiedział wprost: nie mam pieniędzy Ŝeby powstała 
taka instytucja. Taka instytucja jest w SkarŜysku, Staszowie, a nie ma w 
mieście wojewódzkim. Moim zdaniem jest to instytucja niezbędna. Pojawia 
się stwierdzenie czy CKP nie zniszczy lokalnej przedsiębiorczości i rzemiosła. 
Proszę państwa, jeśli pewien rodzaj szkoły ma zniszczyć przedsiębiorczość to 
za chwilę powiemy, Ŝe przedsiębiorczość zlikwiduje wybudowanie lotniska w 
Kielcach, no, bo tak się to ma do tego. To jest pomysł, który zaistniał juŜ w 
poprzedniej kadencji. Tylko tak jak powiedziałem, to kosztuje. Jeśli Prezydent 
mówi, Ŝe jest ogromna szansa na środki zewnętrzne to my to akceptujemy i 
aprobujemy, to moŜe pomóc rozwojowi kieleckiego szkolnictwa zawodowego. 
A widzimy, jaka jest teraz tendencja nie w kierunku kształcenia ogólnego 
tylko w kierunku kształcenia zawodowego. To tylko moŜe być dla szkolnictwa 
niepublicznego pewnego rodzaju konkurencją, a sami tutaj państwo mówicie, 
Ŝe konkurencja jest zjawiskiem pozytywnym.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Ja w zasadzie w trybie ad vocem w stosunku do radnego Rupniewskiego. Tu 
się wszystko zgadza panie radny natomiast w tym akurat konkretnym 
przypadku wydaje mi się, Ŝe czas ma znaczenie. Za chwilę moja koleŜanka 
przedstawi pewne argumenty, ale zwlekając z tą decyzją moŜemy stracić dość 
konkretne środki z Unii Europejskiej i proszę mieć to na uwadze. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Miałem nie zabierać głosu, ale okoliczności dzisiejsze i telefony, jakie wczoraj 
otrzymałem od rzemieślników, którzy prowadzą kształcenie praktycznej nauki 
zawodu spowodowały, Ŝe dziś rano przyszli do mnie ludzie, którzy mają 
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wątpliwości. Powiedziałem im, Ŝe tego typu sytuacje naleŜało przedstawić 
wcześniej, ale zobowiązałem się do tego, Ŝe zabiorę głos, przekaŜę pisma, 
które rozdam radnym. Te pisma to ja to uczyniłem. Chcę przedstawić równieŜ, 
i za to przepraszam Komisję moją, swoje wątpliwości. Pozwoliłem sobie 
rozmawiać z ludźmi, którzy równieŜ prowadzą Centrum Praktycznej Nauki 
Zawodu w naszym województwie i prosiłem by powiedzieli mi jedną rzecz jak 
oceniają, czy jest to pozytywne czy daje efekty takie, o których ja sam kiedyś 
mówiłem, Ŝe jest potrzebna. Tak kiedyś mówiłem, ale dzisiaj mam 
wątpliwość. Bo, o czym tu mówił tu pan Prezydent Sygut, Ŝe warsztaty są na 
ul. Niskiej w Zespole Szkół Elektrycznych i one funkcjonują, mają 
uprawnienia do egzaminowania. RównieŜ są warsztaty w Zespole Szkół 
Przemysłu SpoŜywczego mają uprawnienia do egzaminowania. RównieŜ 
uprawnienia do zdobycia zawodu fryzjerskiego mają warsztaty w Zespole 
Szkół Zawodowych na ul. Jagiellońskiej. Z tego, co wiem, ale mogę się mylić, 
brakuje tylko uprawnień do zawodów typowo mechanicznych. JeŜeli 
zakładamy CKP powstaje pytanie – 25 mln trzeba dać aby otrzymać 
ewentualnie drugie 25, to subwencja jest na ucznia i ta subwencja jest dzisiaj 
w szkole, wobec tego te subwencje trzeba zabrać ze szkoły by utworzyć CKP. 
Wobec tego, co będzie dalej z funkcjonowaniem tych warsztatów i szkół. 
JeŜeli tak to będziemy mieć pewnego rodzaju kłopoty finansowe. JeŜeli miasto 
stać na to Ŝeby dać nie zabierając z subwencji 25 mln zł to ja powiem: tak. 
Natomiast, jeŜeli ma to być z subwencji to ja wstrzymuję się, bo będzie to się 
wiązało z funkcjonowaniem i kosztem szkół, które mają swoją subwencję. 
RównieŜ, jeŜeli obserwujemy funkcjonowanie tych zakładów rzemieślniczych 
gdzie nasza młodzieŜ odbywa praktyki. JeŜeli idzie do zakładu, tam gdzie 
zatrudnia jego właściciel, to tam uczy się wszystkiego. On tam robi i 
samochód takiej marki i innej, zdobywa kolejne praktyki. JeŜeli powstanie 
Centrum dyrektor będzie równieŜ musiał organizować moŜliwość odbywania 
praktyki. Gdzie? W dalszym ciągu będzie chodził za tym. Wobec tego są 
wątpliwości. Ja nie jestem, przeciw, ale uwaŜam, Ŝe nowe okoliczności 
powstały i powinniśmy siąść jeszcze raz, aby dogłębnie dokonać analizy i 
powiedzieć tak, jak powinno się powiedzieć Ŝeby nie popełnić Ŝadnego błędu 
w perspektywie. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Przysłuchuję się tej dyskusji i chciałem zwrócić tutaj taką jedną uwagę. JeŜeli 
mamy kształcić dobrego pracownika, który będzie znał nowe technologie, bo 
Ŝeby być dobrym mechanikiem samochodowym to nie wystarczy mieć 
samochód, to trzeba mieć całą bazę. Samochód najnowszej klasy to jest tak 
skomplikowana elektronika, mechanika, Ŝe to muszą być bardzo 
wyspecjalizowane zakłady Ŝeby one miały wszystkie te maszyny. To są 
bardzo drogie maszyny i czy dostępność takich maszyn w Ośrodku będzie 
dostępna. Bo to są maszyny o wartości kilku milionów złotych. JeŜeli chcemy 



 48

dobrze wykształcić pracownika to musi mieć odpowiednią bazę, na czym 
będzie szkolony. Następną rzeczą jest kształcenie mechaniczne tzn. dotyczące 
obróbki metali tokarzy czy frezerów to trzeba mieć numeryczne wszystkie 
obrabiarki. Taka numeryczna obrabiarka to kosztuje parę milionów. JeŜeli my 
chcemy kształcić naszych przyszłych adeptów na sprzęcie takim 
półprofesjonalnym, bo tak to trzeba nazwać, bo ja nie wiem czy będzie stać 
Ŝeby zainwestować tak olbrzymie pieniądze Ŝeby te zakłady były 
profesjonalne i mogły wydawać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Trzeba 
zdać sobie sprawę, Ŝe jeŜeli państwo twierdzą, Ŝe zawód budowlany polega na 
murowaniu i tynkowaniu to się państwo mylą. To są nowe technologie. JeŜeli 
pracownik chce być dobrze wykształcony to on musi być na budowach, musi 
mieć kontakt z wszelkiego rodzaju pracami wykończeniowymi, pracami 
konstrukcyjnymi, pracami zwianymi z całym wznoszeniem tego obiektu. Nie 
wiem czy CKP będzie w stanie zapewnić temu przyszłemu adeptowi sztuki 
budowlanej wszystkie te uprawnienia. Podejrzewam, Ŝe nie, bo jest to 
niemoŜliwe. Chciałbym się jeszcze na końcu dowiedzieć, jeśli powstanie CKP, 
to wiadomo, Ŝe będą zatrudnieni nauczyciele, czyli fundusz płac będzie szedł z 
ogólnej puli miasta na zatrudnienie. Czyli to będzie kosztem innych 
nauczycieli, bo fundusz podejrzewam nie wzrośnie na tyle Ŝeby moŜna tych 
fachowców opłacić. Nie wyobraŜam sobie Ŝeby przyszedł fachowiec szkolący 
w sprawach elektronicznych czy samochodowych Ŝeby on przyszedł za 
pieniądze 1200 zł. To jest niemoŜliwe. Bo jeŜeli człowiek przyjdzie mający 
uprawnienia i człowiek, który będzie dawał uprawnienia to nie przyjdzie za 
taką wartość. On przyjdzie za znacznie większe pieniądze i z tego trzeba sobie 
zdać sprawę. JeŜeli chcemy dobrze kształcić to musimy mieć dobrą bazę 
podstawową do kształcenia i dobrych nauczycieli, dobrych fachowców. 
Chciałbym na ten punkty zwrócić uwagę na to czy stać miasto teraz na tak 
olbrzymie pieniądze Ŝeby tak doposaŜyć to Centrum i kształcić 
wszechstronnie uczniów. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Mam pytanie do pana Prezydenta Syguta, który otworzył nam moŜliwość do 
zadawania pytań, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Panie Prezydencie 
mam przed sobą projekt tej uchwały, ona ma kilka stron, ja ją przeczytałem 
raz. Mam prośbę niech mi pan powie, co to ma być? Padają argumenty, Ŝe to 
będzie konkurencja dla przedsiębiorstw dla rzemieślników, dla cechów itd.. 
Panie Prezydencie czy to naprawdę tak będzie, niech mi pan powie, co to ma 
być, czym to się ma zajmować i na jakich zasadach. I myślę, Ŝe to powinno 
rozwiać wszystkie wątpliwości. 
 
Radny Jacek Wołowiec  
Jeśli moŜna to ja ad vocem. Kolego Adamie, ty doświadczony pedagog, 
doświadczony nauczyciel opowiadasz takie dziwne rzeczy. Gdzie będzie 
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kosztowało utrzymanie CKP 25 mln zł? Adamie, Adamie, 25 mln to będzie 
kosztowało wybudowanie tego Centrum. To jest jedna rzecz. Dwa. To 
Centrum, ja prześledziłem kilka, obserwowałem Centrum w Opolu jak 
powstawało z niczego, te Centra mają moŜliwość zarobienia pewnych kwot 
finansowych, świadczenia pracy dla Kuratorium, prowadzenia jakiejś 
działalności gospodarczej na miarę moŜliwości tego Centrum. Jeśli chodzi o 
jakość wyposaŜenia, ano właśnie, będzie to najnowocześniejsze Centrum. 
Mamy tę świadomość, Ŝe potrzeba odpowiednia ilość środków finansowych, 
ale jest Ministerstwo, które poszczególne Centra Kształcenia Praktycznego 
wyposaŜa. Moim, więc zdaniem jest to duŜa szansa naszego miasta. Mariusz, 
to jest takie miejsce, mówiąc skrótowo, mając na uwadze jeden aspekt, 
miejsce gdzie młodzieŜ chodząca do zawodowych szkół moŜe odbywać 
praktyki w róŜnych dziedzinach, w bardzo dobrych warunkach. Niekoniecznie 
musi te praktyki odbywać u rzemieślnika. Ale jeśli ktoś chce to moŜe chodzić 
do szkoły niepublicznej i praktyki u rzemieślnika moŜe odbywać. Jest to, więc 
swego rodzaju konkurencja. Chodzi nam o to Ŝeby w Kielcach było duŜo 
propozycji, Ŝeby uczeń miał moŜliwość wyboru. 
 
Radny Stanisław Rupniewski - ad vocem 
Mój głos jest rzeczywiście ad vocem do wypowiedzi moich kolegów radnych 
Wołowców, kolegi Marka i kolegi Jacka. W stosunku do kolegi Marka 
wspierający, natomiast polemiczny do kolegi Jacka. Ja jeszcze nie ujawniłem 
szanowni koledzy, Ŝe w mojej karierze zawodowej byłem zastępcą kierownika 
warsztatów szkolnych Zespołu Szkół przy ISKRZE gdzie oprócz warsztatów 
dysponowaliśmy całą nowoczesną fabryką. Chcę powiedzieć, Ŝe jeŜeli miasto 
Kielce ma wydać 25 mln złotych na wybudowanie Centrum, w którym, tak jak 
Marek Wołowiec powiedział będzie nauka: ostre krawędzie stępić, to to jest 
wyrzucenie pieniędzy w błoto, a w tej ocenie dyskusji dotychczasowej 
wygląda mi na to, Ŝe do tego to zmierza. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Kolego Jacku, ja tylko pytam skąd 25 milionów na wybudowanie. Tylko tyle, 
bo w projekcie uchwały, w uzasadnieniu tego nie wiemy. Ile uczeń kosztuje to 
my wiemy, ile Minister daje teŜ wiemy. Myślę, Ŝe mnie nie zrozumiałeś, panie 
Przewodniczący. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem wyrazić ogromne zdumienie, Ŝe Komisja Edukacji zna jakieś 
miliony i wie skąd się one biorą, a Komisja BudŜetu zero na ten temat 
informacji posiada. Jeszcze raz mówię, proszę państwa, proszę nie robić 
tylnymi drzwiami budŜetu na rok następny. Proszę mi powiedzieć czy 
inwestycja pn. Centrum Kształcenia Praktycznego jest wpisana w Wieloletni 
Program Inwestycyjny i ile w tym roku jest na ten cel przeznaczone, ile w 
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następnym i czy w ogóle od razu mamy wyłoŜyć te 25 milionów, czy 
będziemy budować jakieś Centrum. O co tu chodzi? My powinniśmy wiedzieć 
jako Komisja BudŜetu i Finansów, jakie zobowiązania w przyszłości nas 
czekają. To jest po prostu bez sensu. 
 
Radna Renata Wicha 
Ja długo czekałam na ten głos, bo ja widzę, Ŝe dyskusja zupełnie odbiega od 
naszego tematu. Tu juŜ padły odpowiedzi. Te pieniądze, oczywiście ja odniosę 
się do tej części, która dotyczy OHP, ale mogę równieŜ powiedzieć o CKP, 
poniewaŜ miasto złoŜyło swój projekt i w swoim projekcie do Regionalnego 
Programu Operacyjnego właśnie o taką kwotę się ubiega. OHP złoŜyło swój 
projekt gdzie będzie zakładać Centrum Aktywizacji Zawodowej i równieŜ o 
podobną kwotę około 20 mln. Protestując przeciwko ewidentnym 
przekłamaniom zamieszczonym w ulotce (załączona do protokołu) „czy 
kielecką oświatę stać na finansowanie Centrum Kształcenia Praktycznego i 
OHP za 50 milionów”, tak nazwałam ulotkę, bo nie wiem jak się odnieść do 
tego materiału, a właśnie rozprowadzonej podczas dzisiejszej sesji Rady 
Miejskiej, chciałam wyjaśnić wszystkim państwu, na czym polega rola OHP. 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 
20.04.2004r. OHP są państwową jednostką, która jest wyspecjalizowana w 
działaniach na rzecz młodzieŜy, w szczególności młodzieŜy zagroŜonej 
wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Czyli jest to 
działanie państwa właśnie w pomocy wyjściu tej młodzieŜy. Głównym celem 
działania OHP jest stworzenie młodzieŜy warunków do prawidłowego 
rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególne działania skierowane 
są dla młodzieŜy trudnej, zagubionej, dla której wsparcie polega na budowaniu 
systemu pomocy, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, 
bezrobocia i patologii społecznej. OHP stanowią uzupełniające ogniwo w 
systemie wychowania, resocjalizacji młodzieŜy, która wypadła z 
powszechnego systemu edukacji. Jako państwowa jednostka jesteśmy w 
całości finansowani z budŜetu państwa, a więc nie ma absolutnie Ŝadnej 
moŜliwości Ŝeby nas, jako OHP dotować z pieniędzy samorządu. ToteŜ 
twierdzenie, Ŝe OHP będzie finansowane z subwencji oświatowej jest dla mnie 
zupełnie rzeczą niezrozumiałą i dziwną, bo tutaj właśnie pan radny Jaskóła, 
który jest w Komisji Edukacji, który doskonale słyszał wszystkie te rzeczy 
podnoszone na Komisji Edukacji nagle ma jakieś wątpliwości. Twierdzenie, 
Ŝe OHP istnieje dzięki pracodawcom jest teŜ niedopuszczalnym jakimś 
skrótem myślowym, gdyŜ to właśnie dzięki OHP pracodawcy skupieni w 
Cechu rzemiosł mogą otrzymywać z budŜetu państwa refundacje poniesionych 
kosztów wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniem społecznym. Ponadto po 
wyszkoleniu młodego człowieka, który pomyślnie zda egzamin 
kwalifikacyjny, taki pracodawca otrzymuje refundację w wysokości 8 tys. zł. 
Wsparcie to jest bardzo waŜnym elementem zmniejszenia kosztów pracy 
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poniesionych przez pracodawców, a OHP jest jedyną instytucją rynku pracy w 
Polsce, która przyjmuje wnioski o refundację i te wnioski realizuje. Gdzie tu, 
więc nagle OHP ma zagrozić pracodawcom? Innym obszarem funkcjonowania 
OHP jako instytucji rynku pracy są działania na rzecz aktywizacji zawodowej 
młodzieŜy polegającej między innymi na poradnictwie zawodowym, 
pozyskiwaniu dla młodzieŜy bezrobotnej miejsc pracy i wspomnę jeszcze 
jedna bardzo waŜną rzecz – OHP kształci w praktycznej nauce zawodu w 60 
zawodach. Proponujemy, Ŝeby Centrum kształciło w 15 zawodach. Nie ma 
obaw, Ŝe nagle nasi uczestnicy nie pójdą do pracodawcy, to nie jest moŜliwe. 
My nie zabezpieczymy w tych 60 zawodach kształcenia. Nie wiem, dlaczego 
państwo sugerujecie się, tak jak zauwaŜyłam na wstępie, przekłamanymi 
informacjami. JeŜeli to wyjaśnienie, w dniu dzisiejszym do państwa trafiło to 
dziękuję za uwagę i jeszcze raz apeluję. To są środki z Unii Europejskiej. Są 
pewne procedury, które niestety musimy przejść. JeŜeli nie podejmiemy takiej 
uchwały to nie będziemy mieć juŜ szansy na skorzystanie z tych środków. 
 
Jacek Wołowiec Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury ad vocem 
Ja ad vocem do wypowiedzi pana Tomasza Boguckiego. Tomku, ty jesteś 
doskonałym fachowcem, jeśli chodzi o budŜet. PrzecieŜ nie ma nigdzie 
zapisane, Ŝe Ŝeby się pojawiła jakaś inwestycja musi być zapisana w WPI. Nie 
ma. Czasami rodzi się coś nagle, bo pojawia się światło w tunelu. To jest 
dokładnie to samo jak w przypadku szkoły muzycznej. Jak działaliśmy? 
Działaliśmy bardzo szybko, bo się pojawiło światełko. Tutaj teŜ pojawia się to 
światełko, jest szansa. Jestem przekonany, powtórzę po raz kolejny, jeśli nie 
będzie środków unijnych to nie ma szans na wybudowanie tego Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Zarówno pan Sygut, zarówno my, zdajemy sobie 
sprawę z tego, Ŝe nie stać nas na wyłoŜenie własnych 25 mln. zł gdy musimy 
remontować budynki szkolne. W momencie, gdy się to światło pojawiło to 
kolega Sygut sam zaczął działać, do tej pory przeciwnik. Tomku, dokładnie 
powinieneś pamiętać, bowiem byłeś członkiem Komisji Edukacji i Kultury, 
jak w poprzedniej kadencji na ten temat mówiliśmy. Nie wiem, dlaczego 
zmieniasz teraz zdanie i na jednostki oświatowe patrzysz troszeczkę na bok 
gdzie do tej pory je wspierałeś.  
 
Radny Stanisław Góźdź 
Tak słucham, słucham i mogę jedno powiedzieć: emocje, emocje, emocje. 
Dziwi mnie to bardzo. Kochani państwo, kto z państwa pochodzi z rzemiosła? 
Ja pochodzę z rodziny rzemieślniczej. O czym wy państwo mówicie? śe jest 
rzemiosło? Są szczątkowe enklawy rzemiosła. Rzemiosła praktycznie nie ma. 
JeŜeli istnieje szansa, Ŝe dla naszej młodzieŜy mogą powstać w przyszłości, 
my mówimy o przyszłości. Dziś się rozmawia tak jakby to było dziś, jutro. 
Powstaje pewna idea, która moŜe powstać. MoŜe zagwarantować to, co Ŝeśmy 
powiedzieli, Ŝe to szkolnictwo zawodowe zostało zniszczone, a tu nowoczesne 
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moŜe powstać, zostać odbudowane. My się boimy, Ŝe np. jakimś tam 
warsztatom samochodowym nie będzie miał.. o czym my mówimy. Nie 
bądźmy śmieszni, nie traćmy, nie bierzmy odpowiedzialności, nie bawmy się 
w tą demagogię, Ŝe to subwencja, to tamto, Ŝe statut. Pomyślmy o naszej 
młodzieŜy i przestańmy juŜ z tymi wycieczkami. Dajmy szansę tej młodzieŜy i 
niech ta idea się w końcu urodzi. Pozwólmy. Ten rynek jest naprawdę wielki, 
jest duŜy. Są nowe wyzwania, w nowych technologiach i proszę, Ŝebyśmy 
powaŜnie do tego podeszli. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Nie byłem nigdy przeciwny edukacji, drogi Jacku, skoro tak grzecznościowo 
do siebie mówimy, nie jestem równieŜ przeciw Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Nie słyszeliście ode mnie w dniu dzisiejszym, Ŝe jestem 
przeciw. Ja natomiast tak jak w Komisji Edukacji w poprzedniej kadencji 
pracowałem i starałem się być rzetelny, tak samo staram się być rzetelny w 
Komisji BudŜetu i Finansów. I nikt mi nie powie, Ŝe to moŜna porównać ze 
Szkołą Muzyczną, bo przypominam ci Jacku, Ŝe Szkołę Muzyczną 
zaakceptowaliśmy, ale w ślad za tym poszły zobowiązania finansowe budŜetu 
po 500 tys. zł na trzy szkoły, które trzeba było w między czasie przesuwać. I 
to są konkretne pieniądze, które decyzją Rady Zostały podjęte. Wszyscy 
wiemy, Ŝe jeŜeli któraś z inwestycji trwa dłuŜej niŜ rok to powinna być 
wpisana w wieloletni program inwestycyjny i to teŜ proszę potraktować jako 
edukację. Natomiast szanuję pana doktora Stanisława Góździa bardzo i 
chciałbym, aby tak samo jak rzetelnie podchodzi do spraw lecznictwa teŜ 
rzetelnie podszedł do zapisów w Statucie. To jest waŜna sprawa. To panu się 
tylko tak wydaje, Ŝe to sprawa nie jest waŜna, taki zapis w statucie. Ten statut i 
zapisy w statucie teŜ są potrzebne, bo potem z tego wynikają konkretne 
odpowiedzialności i zobowiązania. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Mam pytanie w sprawie formalnej czy pani Renata zabierała głos jako radna 
czy jako szefowa OHP. JeŜeli występowała w tej drugiej roli to powinna 
skierować na piśmie prośbę do Przewodniczącego zgodnie ze statutem, o 
udzielenie głosu. 
 
Radna Renata Wicha - ad vocem 
Niestety mam tutaj jakby dwie role przypisane. Przede wszystkim jako radna 
wystąpiłam, jako radna Komisji Edukacji, ale przy okazji wystąpiłam jako 
osoba kierująca OHP. Chciałam tylko i wyłącznie przybliŜyć państwu, co to 
jest OHP, Ŝe to jest jednostka budŜetowa rządowa. Bo mam wraŜenie, Ŝe 
większość radnych po prostu nie wie. 
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Radny Stanisław Góźdź  
Chciałbym prosić, aby pan radny Tomasz jeszcze raz wnikliwie przeczytał ten 
statut i porównał z obowiązującymi w Ministerstwie, jakie są i dopiero później 
będziemy dyskutować. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Czasami popełniamy błędy. Raz państwo zwracają mi uwagę, Ŝe wchodzę w 
sprawy oczywiste, a czasami mówię zbyt ogólnie i powstaje sytuacja taka jak 
dziś. MoŜe przypomnijmy, Ŝe Komisja branŜowa Edukacji po spotkaniu w 
sposób jednomyślny po wnikliwym przedyskutowaniu sprawy jednomyślnie 
zaaprobowała projekt uchwały. W związku z tym dzisiejsza dyskusja, która 
dotyczy innych kwestii jest dla mnie zaskakująca. Myślę, Ŝe w duŜej mierze 
ten tekst to spowodował. Proszę państwa, jeŜeli ja słyszę na tej sali zdanie: 
„wnioskuję o przełoŜenie głosowania, a najlepiej o odrzucenie wniosku”, 
przecieŜ to tu padło i jest tu dokładnie napisane, więc państwo jednak 
przeczytali ten tekst. I teraz doktor Góźdź powiedział, Ŝe jest z rodziny 
rzemieślniczej, ja teŜ, mój świętej pamięci tata teŜ był rzemieślnikiem, był 
stolarzem. I ze zdumieniem słuchałem, podobnie jak doktor, bo ja pracowałem 
jako stolarz to, co państwo tu mówili. OtóŜ po pierwsze nie ma Ŝadnego 
zagroŜenia dla rzemiosła w tej formie jak ona jest, to jest to, co mówił Marek 
Wołowiec. JeŜeli w tej chwili nie mamy ani jednej obrabiarki, nie sterowanej 
numerycznie, tylko komputerowo, nie mamy ani jednego programu Autokar, 
nic, a na takim sprzęcie, który kosztuje miliony złotych szkoli się dobrych 
fachowców i nam się pojawia szansa, Ŝe ten pieniądz dostaniemy i ze to 
zrobimy. Kwestia warsztatów. Zacznę od końca. Warsztat jest gospodarstwem 
pomocniczym, które właśnie z mocy prawa ma zniknąć, czyli bez względu na 
to, co zrobimy czy warsztat czy Centrum i tak będziemy mieć jednostkę ze 
wszystkimi konsekwencjami. I drogi Tomaszu ktoś wyŜej nam funduje budŜet, 
bo moŜna by powiedzieć w tej sprawie. Dlaczego warsztaty padły? Warsztaty 
padły, dlatego Ŝe nie przeŜyły transformacji, bo w okresie PRL były to 
normalne zakłady produkcyjne i musiały na siebie zarobić. W momencie, gdy 
weszła gospodarka rynkowa i producenci drobni zaczęli robić lepiej, taniej, 
szybciej warsztaty straciły zamówienia. Ta forma kształcenia stanęła na skraju 
przepaści. I tu chcę państwu powiedzieć jedną rzecz ani Prezydent Miasta ani 
radni nie są kompetentni, jeŜeli chodzi o wybór form instytucji kształcenia. Od 
tego jest rząd i Sejm. Sejm RP i rząd zadecydowały poprzez wydane akty 
prawne, Ŝe szkołą gdzie się uczy zawodu jest Centrum Kształcenia 
Praktycznego, które w ogromnej mierze przyjęliśmy z Niemiec, bo ta forma 
kształcenia praktycznego jest w całej Europie Zachodniej, Niemcy zdaje się 
robią to najlepiej. Czyli drogi Tomaszu, jeŜeli w uchwale w sprawie załoŜenia 
pisze „ na podstawie ustawy o systemie oświaty Rada Miejska uchwala”, co to 
znaczy? To znaczy, Ŝe powstaje placówka oświatowa taka jak kaŜda inna, 
która funkcjonuje według wszystkich zapisów prawa obowiązujących kaŜdą 
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jednostkę budŜetową. Na dodatek w paragrafie 2 statutu jest stwierdzenie 
„organem prowadzącym Centrum jest Miasto Kielce”. W ustawie oświatowej, 
która jest przywołana na początku bardzo precyzyjnie jest określone, co to jest 
organ prowadzący i co do niego naleŜy. W tej sytuacji ustawa o finansach 
publicznych, tak to wynika z mocy prawa. MoŜna by pójść w takim kierunku i 
w tym statucie i w tej uchwale przepisać te wszystkie akty prawne tylko, po 
co? Kolega Goraj pyta, co to jest to Centrum? OtóŜ CKP jest to instytucja 
oświatowa, która organizuje i prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów i 
słuchaczy szkół zawodowych w pełnym zakresie programowym lub w 
zakresie wybranych treści programowych. JeŜeli, wracamy do Elektryka, jest 
tam pewna baza, ale tam nie ma i nie będzie autokaru, nie ma i nie będzie 
obrabiarek sterowanych komputerowo. Te dzieci pojadą na ul. Jagiellońską na 
tę część. Organizowanie i prowadzenie niezmiernie waŜnej sprawy, jaką jest 
przysposobienie do pracy dla uczniów szkół przysposabiających do pracy. 
Państwo mają pewne podejrzenia, dlaczego myśmy się z panią Renatą zgadali. 
JuŜ jako Kurator mieliśmy w tej reformie jeden problem, Ŝe pojawi się grupa 
młodzieŜy i dzieci w normie intelektualnej, które nie chodzą do gimnazjum i 
gimnazjum nie skończą. I okazało się, Ŝe ta obawa była słuszna, pomyliliśmy 
się w jednym ten margines zrobił się nadspodziewanie szeroki. Liczyło się 2-3 
%, to w tej chwili jest juŜ, ponad 5 %, bo o tym świadczy liczba 
podopiecznych OHP. I w tej sytuacji, widząc, co się dzieje, Ŝe coraz więcej 
dzieci nie realizuje ustawowego i konstytucyjnego obowiązku szkolnego w 
zakresie gimnazjum, ja wpadłem, przyznaje, w panikę. Dlatego Ŝe rośnie nam 
grupa obywateli, która nie będzie mogła dosłownie nic robić poza 
zamiataniem. Bo gimnazjum jest podstawą do kaŜdej formy kształcenia 
zawodowego. I stąd musimy się dogadali, Ŝe OHP weźmie te dzieci, ja im 
zorganizuję gimnazjum, takie Wysoka Rada juŜ powołała, Ŝeby te dzieci 
mogły się uczyć w naszej szkole, u nich będą mieszkać i będą wychowywane, 
a w CKP albo zdobędą zawód, albo zostaną przysposobione do pracy w 
zaleŜności od chęci i intelektualnych moŜliwości. Kolejna rzecz, odpowiadam 
radnemu Gorajowi – organizowanie i prowadzenie dla dorosłych kursów 
podwyŜszających kwalifikacje zawodowe lub umoŜliwiających 
przekwalifikowanie. CKP to jest instytucja, która moŜe startować w 
konkursach organizowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ci z państwa, 
którzy się bliŜej tymi kwestiami zajmowali wiecie, co się dzieje z publicznym 
groszem naszym i unijnym w tzw. modułach edukacyjnych, kto wygrywa, i tu 
widzę autorów tej ulotki. Proszę państwa, przekwalifikowanie dorosłych to 
jest bardzo waŜne zadanie CKP i za to CKP będzie miał pieniądze. Do tego 
chcieliśmy i taki jest plan, uruchomić Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
czyli szkołę gdzie dorośli mogą zdać maturę, mogą skończyć liceum, 
technikum innymi słowy – uzupełnić wykształcenie ogólne. Dalej mówicie, Ŝe 
Centrum współpracuje z publicznymi i niepublicznymi szkołami. Wymienia 
się z nazwy właśnie Ochotnicze Hufce Pracy. Nie dyskutujmy, jaki ten CKP 
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jest, bo on programowo został dopracowany i to nie jest nasza kompetencja. 
Likwidacja gospodarstw pomocniczych spowoduje, Ŝe musimy uciekać do 
przodu. Czy to będzie kosztować droŜej? Tak. Ale w tej sytuacji musimy być 
aktywni w ubieganiu się o zmiany w naliczaniu subwencji do Rządu a nie 
uciekać przed tym problemem. Pan radny Rupniewski dał mi prawo, bo pan 
zadał pani pytanie, to i ja zadam: panie radny czy pan przemawiał jako 
kierownik oświaty w powiecie, która zamierza powołać konkurencyjny CKP? 
Czy pan przemawiał jako radny gminy? Adam przepraszam cię za to. Tak 
wyszło. Kolejna spawa z tym związana. Centrum Kształcenia Praktycznego, 
zwłaszcza w tej chwili, duŜej ruchliwości i mobilności, moŜe i brakuje 300 
brukarzy. To jest instytucja, która natychmiast będzie gotowa do tego, Ŝeby to 
podjąć. Szkoła i warsztaty w obecnej strukturze zatrudnienia i funkcjonowania 
są skostniałe. Na koniec, czy ja cichcem buduję Komisji plan budŜetowy? 
CKP zostało zgłoszone do WPI i kolega Mieczysław Tomala takŜe jesteśmy tu 
w porządku. Wysoka Rada, godzinę, dwie temu uchwaliła mi 500 tys. zł na ten 
cel. Zaczynam być złośliwy. PrzecieŜ przy dyskusji o budŜecie mówiliśmy o 
modernizacji warsztatów na ul. Jagiellońskiej. Dlaczego to jest potrzebne? 
Potrzebny jest człowiek, który poprowadzi całą tą robotę, ogłosi przetarg na 
dokumentację i zacznie to robić. Dostanie całe te warsztaty. On się finansowo 
i etatowo zmieści w tych pieniądzach, które na oświatę w tym roku mamy. 
Zrobiliśmy juŜ jedną rzecz, formalnie poczyniliśmy bardzo daleko idące 
starania i uŜyliśmy wszelkich dostępnych działań lobbingowych Ŝeby 
przekonać Zarząd Województwa do tego, Ŝe w Kielcach Centrum Kształcenia 
Praktycznego jest bardzo potrzebne. Apeluję, uchwalcie to. To niczym nie 
grozi, natomiast nam da szansę. JeŜeli się nie uda i polegniemy – nie ma 
sprawy. Na zakończenie jedna prośba do państwa, bo ja nie jestem radnym, 
rozstrzygnijcie państwo problem współdziałania Komisji BudŜetu i Finansów 
z Komisjami branŜowymi. My wpadamy w te wasze tryby, które nas mielą. 
My nie bardzo wiemy jak się zachować. Znamy regulamin – komisja 
branŜowa i koniec. Komisja BudŜetu i Finansów mówi – mamy pieniądze i 
dajemy. Państwo jakoś inaczej to sobie układacie i co jakiś czas, ja 
przepraszam za moje reakcje i reakcje moich pracowników, ale one wynikają z 
niewiedzy. MoŜe trzeba to doprecyzować, Ŝeby było jasne gdzie ja, czy mój 
dyrektor mamy się pojawić. W jakiej sytuacji projekt typu CKP musi 
obowiązkowo pójść do Komisji BudŜetu i Finansów, a w jakich nie. Naprawdę 
nie wiemy i powstają niepotrzebne iskrzenia między mną a przemiłymi 
radnymi. Ale bierze się to chyba z braku precyzji. Jest Komisja Statutowa i 
bardzo bym prosił, Ŝeby państwo to doprecyzowali i wtedy będziemy w 
porządku.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Przemawiałem i przemawiam jako radny i ten, któremu na sercu leŜy, leŜała i 
będzie leŜeć oświata. Panie prezydencie powiedział pan, Ŝe przegłosowaliśmy 
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500.000 zł – oczywiście, z kredytów, które miasto zaciągnie. Jeszcze raz 
powtarzam, Ŝebym był dobrze zrozumiany. Ja nie jestem przeciwny Ŝeby 
powstało to Centrum, natomiast mam wątpliwości, które uwaŜam, naleŜałoby 
jeszcze raz przeanalizować po to, Ŝeby nie popełnić Ŝadnego błędu. 
Rozmawiałem na temat funkcjonowania podobnych instytucji w naszym 
województwie i są bardzo róŜne opinie do negatywnych włącznie. 
 
Dyskusję zakończono.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 15 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 5 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/188/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie załoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Kielcach. 
 
Pkt. 8. 12 
 
Projekt uchwały w sprawie objęcia udziałów w spółce Kieleckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kielcach zarekomendował pan 
Mieczysław Pastuszko zastępca Dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta. 
Do nabycia przeznaczono 500 udziałów po 1000 zł kaŜdy. W związku z tym 
rozmawiamy o kwocie 500.000 zł. Środki na tą czynność są zabezpieczone w 
tegorocznym budŜecie Miasta Kielce. Wniosek o to, aby podwyŜszyć kapitał 
zakładowy spółki wynika z faktu, Ŝe te środki są niezbędne dla spółki w celu 
dokończenia dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, 
zlokalizowanych przy ulicy Puscha w Kielcach. Projekt uchwały został 
zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej jak równieŜ 
na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów i obydwie te Komisje 
zaakceptowały ten projekt.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Tak to bywa, Ŝe rzeczywiście dyskutowaliśmy bardzo długo o kwotach, 
których nie znamy, moŜe nawet o 25 mln. zł a tu jest kwota 500 tys. zł, więc w 
tej dyskusji będę chyba jedyny. Nie oznacza to, Ŝe projekt takiej uchwały 
powinien przejść bez dyskusji. Nie będzie to głos negujący ten projekt 
uchwały, ale wręcz przeciwnie, wspierający. W sytuacji, kiedy w mieście 
kuleje budownictwo socjalne i są problemy z budownictwem komunalnym, 
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budownictwo czynszowe, TBS-owskie, jest tą formą budownictwa, której 
oczekuje bardzo wielu mieszkańców. Wnioskuję do pana Prezydenta o 
podjęcie dalszych kroków wspierających KTBS, nie tylko w formie 
podwyŜszenia udziałów, których miasto ma 100%, ale równieŜ o przekazanie 
dalszych konkretnych nieruchomości pod to budownictwo. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/189/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie objęcia udziałów w spółce Kieleckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 13 
 
Mieczysław Pastuszko zastępca Dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta uzasadnił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą Chmielnik oraz Gmina 
Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy 
Kielce”. 
Istotnym elementem tej uchwały był załącznik, którym było porozumienie 
między trzema samorządami, które deklarują mocą porozumienia, Ŝe będą 
współpracowały na rzecz przygotowania tej bardzo waŜnej i finansowo 
ogromnej inwestycji. W trakcie prac przygotowawczych, okazało się, Ŝe to 
porozumienie wymaga pewnego doprecyzowania, po to, aby samorządy 
zarówno Morawicy, Chmielnika jak i Kielc do końca rozumiały te zadania, 
które na nich ciąŜą. Takie uzgodnienia i uszczegółowienia tego porozumienia 
zostały poczynione i stąd wniosek o znowelizowanie uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/190/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z 
Miastem i Gminą Chmielnik oraz Gmina Morawica na rzecz realizacji 
inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”. 
 
Pkt. 8. 14 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia wniosków aplikacyjnych o 
dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zadań inwestycyjnych pn. 
„Budowa i wyposaŜenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych” przy ul. 
Bodzentyńskiej w Kielcach 
Projekt uchwały jest w zasadzie analogiczny do uchwały, która wzbudziła tak 
duŜo dyskusji i emocji, czyli do uchwały dotyczącej Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Będziemy dyskutować identyczny mechanizm aplikowania o 
pieniądze do Regionalnego Programu Operacyjnego na stworzenie zupełnie 
nowej instytucji w Kielcach wobec tego, Ŝe starannie przysłuchiwałem się 
dyskusji, chciałbym tę sprawę zreferować krótko, ale w taki sposób, który 
wyjaśniałby wszystkie wątpliwości, będące przyczyną tamtej dyskusji. Jakie 
załoŜenia stoją przed proponowanym Centrum? Chciałem prosić państwa o to, 
Ŝeby przyjąć zasadę, o której mówiono, Ŝe komisje branŜowe, (Komisja 
Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt) mają głos 
bardzo waŜny – nie rozstrzygający. Ten kompleks będzie realizował funkcje 
rehabilitacyjne, biurowe, hotelowo - gastronomiczne, szkoleniowe, 
informacyjne. Będzie pewną próbą modelowego rozwiązania problemów osób 
niepełnosprawnych w mieście wojewódzkim. Wydaje się, Ŝe przygotowany 
program jest programem wzorowanym na najlepszych tego typu 
rozwiązaniach europejskich, przystosowany do warunków Polskich. Jesteśmy 
na takim etapie, Ŝe złoŜyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, który jak 
państwo wiedzą jest dysponentem pieniędzy ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta fiszka opiewa na 12 milionów złotych. 
Taki jest szacunek kosztów utworzenia tego przedsięwzięcia. Z tego 
wnioskujemy z funduszów europejskich o kwotę 9 mln. zł. Pozostałe są do 
znalezienia. śeby jednak mieć pewien punkt odniesienia, pewien rodzaj 
gwarancji, zgłosiliśmy wcześniej kwotę 4 mln. zł w odniesieniu do tej sprawy 
do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Ta kwota jest tam zapisana. 
Ponadto podjęliśmy wstępne rozmowy dotyczące współudziału w 
finansowaniu Centrum przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Rozmowy prowadzono zarówno w oddziale 
świętokrzyskim jak i na szczeblu centralnym. Uchwała, którą proponujemy 
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jest skonstruowana inaczej niŜ ta uchwała, nad którą państwo debatowali. Ona 
tak naprawdę jest uchwałą o charakterze intencyjnym, ale jej podjęcie, 
dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku jest niezbędne po to, aby w 
konsekwencji fiszki, która została złoŜona, moŜna było złoŜyć komplet 
dokumentów zwanych juŜ „wnioskiem”. śeby ten komplet dokumentów mógł 
tam być skutecznie przyjęty uchwałę naleŜy dostarczyć juŜ do tej fiszki. 
Inaczej, ze względów formalnych nie nastąpi dalsze rozpatrywanie całej 
sprawy. JeŜeli chodzi o dalsze kwestie finansowe, w projekcie uchwały jest 
zapis, który mówi, Ŝe w bieŜącym roku będą niezbędne pieniądze z budŜetu 
gminy, które naleŜy przeznaczyć na przeprowadzenie konkursu na projekt 
architektoniczny obiektu. Taki jest plan tegoroczny. Chcemy to zrobić w tym 
roku. Jest to kwota rzędu 50.000 zł. Sądzę, Ŝe jeŜeli by się okazało, Ŝe 
postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim jest na dobrej drodze, wówczas 
państwo pochylą się nad taką propozycją, Ŝeby te pieniądze wyasygnować. Są 
to najistotniejsze informacje, które chciałem państwu w tej sprawie przekazać. 
Wydaje mi się, Ŝe dotyczą wszystkich tych kwestii, które tu wcześniej 
wywoływały spór.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Na ostatniej Komisji mieliśmy okazję zapoznać się z uzasadnieniem, nie tylko 
do tej uchwały, ale równieŜ z uzasadnieniem sensowności podjęcia tego typu 
działań zmierzających do budowy takiego Centrum w Kielcach. To Centrum 
jest w opinii Komisji i mojej osobiście bardzo potrzebną inwestycją. 
Dlaczego? Dlatego, Ŝe sytuacja osób niepełnosprawnych jest sytuacją 
specyficzną. Budowa tego obiektu, w oparciu o takie plany architektoniczne, 
które przedstawił nam pan dyrektor Scelina na Komisji dawałoby moŜliwość 
scentralizowania działalności wszystkich organizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz instytucji, w jednym budynku, który do potrzeb 
osób niepełnosprawnych byłby znakomicie przygotowany. Ta uchwała daje 
nam gwarancję równieŜ sięgnięcia po duŜe środki ze źródeł zewnętrznych tak, 
aby miasto wykonując tą inwestycję, która jest warta duŜo pieniędzy, o czym 
juŜ mówił pan dyrektor Scelina, nie pochłonęło sporej części budŜetu miasta 
Kielce i dałoby się ją, przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego zrealizować w zdecydowanej większości ze 
środków zewnętrznych. W imieniu Komisji bardzo proszę Ŝeby państwo 
podjęli dobrą decyzję. Dobrą decyzją będzie decyzja wspierająca tą 
inicjatywę.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
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Za    – 20 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/191/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających 
do złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013 zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i wyposaŜenie 
Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych” przy ul. Bodzentyńskiej w 
Kielcach. 
 
Pkt. 8. 15 
 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań 
zmierzających do złoŜenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Geoedukacji 
wraz z zagospodarowaniem rezerwatu Wietrznia w Kielcach” przedstawiła 
pani ElŜbieta Czajkowska Dyrektor Geopark Kielce. 
Następna fiszka została złoŜona i dotyczy ona zagospodarowania Wietrzni i 
budowy Centrum Geoedukacji. Chcielibyśmy aplikować o pieniądze na 
budowę tego Centrum. Kielce geologią stoją. Wszyscy o tym mówimy, 
chwalimy, Ŝe mamy muzeum pod gołym niebem, dlatego chcielibyśmy zacząć 
od zagospodarowania Wietrzni. ZałoŜyliśmy szacunkowy koszt inwestycji na 
35 mln. zł. Oczywiście realizacja będzie, jeŜeli dostaniemy dofinansowanie. 
Dofinansowanie w wysokości 75%. Na lata 2008 i 2009 zakładamy 
przygotowanie inwestycji, czyli konkurs i dokumentację projektową. 
Realizacja nastąpiłaby w latach 2010-2012.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 19 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/192/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających 
do złoŜenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
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lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Geoedukacji 
wraz z zagospodarowaniem rezerwatu Wietrznia w Kielcach”. 
 
Pkt. 8. 16 
 
Pan Bogdan Opałka Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  
uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wydzielenia z 
majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Uchwała zmienia uchwały Nr XI/205/2003, Nr XXXVI/707/2005.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/193/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie wydzielenia z majątku 
Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 8.17 
 
Pan Sławomir Nowiński dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM  
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z 
majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Projekt uchwały wprowadza korektę do uchwały Nr XVII/286/2003. Dotyczy 
obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie osiedla Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pionier. Sieci te wybudowała Spółdzielnia Pionier przy udziale 
środków finansowych miasta na początku lat dziewięćdziesiątych. Zaistniały 
pewne rozbieŜności inwentaryzacyjne, które ostatecznie doprowadziły do 
tego, Ŝe moŜna było te sieci przekazać do eksploatacji do MZWiK. 
Wprowadzone obecnym projektem korekty pozwolą na przekazanie tych sieci.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 15 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/194/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku 
Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 8. 18 
 
Pan Bogdan Opałka Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  
uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
Chodzi o przekazanie środków trwałych związanych z ujęciem wody w 
„Fabet”. Jest to uchwała w części związana z poprzednią uchwałą, poniewaŜ 
jest rozszerzona o obiekty, które zostały ujawnione w trakcie prac komisji 
inwentaryzacyjnej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/195/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i 
Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
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Pkt. 8. 19 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie 
utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi Urzędu Miasta w 
Kielcach zarekomendował pan Zygmunt Mazur dyrektor Zakładu Obsługi 
Urzędu Miasta w Kielcach. 
Zmiana dotyczy nazwy, która będzie brzmiała po zmianach: Zakład Obsługi i 
Informatyki Urzędy Miasta w Kielcach. Następnie statutowi, stanowiącemu 
załącznik nr 1 do uchwały nadaje się brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. Dyrektor odczytał uzasadnienie. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
KaŜdy z radnych umie czytać. Ja myślałem, Ŝe się pomyliłem ale ty 
przeczytałeś dokładnie tak jak jest napisane. Takie uzasadnienie podesłane 
Prezydentowi do podpisu jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Proszę sobie 
przeczytać pierwsze zdanie, które jest sformułowane w stylu: moje radio 
trzeba remont. Trzeba czytać zanim się Prezydentowi coś da do podpisu. 
Gorzką uwagę mam równieŜ do radców prawnych, bo uchwała zawiera wadę 
formalno – prawną. Urząd Miasta ma swoją własną nazwę: Urząd Miasta 
Kielce. Nie moŜe być tak, Ŝe raz się pisze Urząd Miasta w Kielcach, drugi raz 
Urząd Miejski w Kielcach. Nazwa własna brzmi Urząd Miasta Kielce. Po to 
prawnicy mają to do sprawdzenia, Ŝeby pod względem formalno – prawnym, 
było wszystko tak jak naleŜy. A nie jest. Stąd wnoszę, Ŝeby w uchwale, tam 
gdzie jest mowa, Ŝe tytuł uchwały otrzymuje brzmienie powinno być nazwane: 
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi i 
Informatyki Urzędu Miasta Kielce. W akapicie drugim w § 1 nazwa Zakład 
Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach, jeŜeli taka istnieje powinna mieć 
brzmienie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. To jest 
wniosek, który powinien być potraktowany jako autopoprawka. Natomiast w 
dalszym ciągu upieram się i mam wątpliwości, dlaczego w statucie tej 
jednostki nie jest określony organ zatwierdzający sprawozdanie. 
 
Prezydent wyraził zgodę na autopoprawkę w brzmieniu przedstawionym przez 
radnego Boguckiego. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałem zapytać pana dyrektora, kiedy moŜliwa będzie obsługa klientów 
droga internetową? Dotyczy to spraw związanych z komunikacja jak i ze 
sprawami obywatelskimi, śeby klient przez Internet nie przychodząc tu nie 
stojąc w kolejkach mógł być załatwiony. JeŜeli udoskonalamy ten system to to 
jest najwaŜniejsze. Druga rzecz, kiedy doczekamy się takiej sytuacji, Ŝe petent 
przychodzący do Urzędu i idąc na Biuro Podawcze jest załatwiany bardzo 
szybko. O co mi chodzi? JeŜeli petent przychodzi, nadaje pewną sprawę to 



 64

przez łącza internetowe kaŜdy Wydział powinien mieć tą informację gdzie jest 
dany obieg dokumentów. Kiedy doczekamy się tego Ŝeby taka szybka obsługa 
komputerowa była. 
 
Dyrektor Zygmunt Mazur 
Wspominałem tutaj o projekcie e-Świętokrzyskie. W ramach tego projektu 
mamy otrzymać sporo sprzętu, mianowicie 16 komputerów, skanery, drukarki 
i aplikacje elektronicznego obiegu dokumentów na 380 stanowisk. WdroŜenie 
tego projektu rozpocznie się juŜ być moŜe w sierpniu tego roku. Ten projekt 
prowadzi Urząd Marszałkowski, a jako miasto jesteśmy jednym z 
udziałowców w tym konsorcjum i mamy tam spory udział. Wycenione zostało 
to na około 965 tys. zł. Dofinansowanie jest akurat w tych dziedzinach 85 %. 
Jest to bardzo duŜo. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla nas. Panie radny 
Marku, ta aplikacja elektronicznego obiegu dokumentów jest tak 
rozbudowana, Ŝe stwarza dobre warunki do tego o ci panu chodzi. Stworzymy 
o to oprogramowanie platformę usług elektronicznych, wykonamy 
elektroniczne formularze, oczywiście w ramach obowiązującego prawa, bo 
proszę pamiętać, Ŝe tutaj jest KPA, które daje nam pewne moŜliwości, a 
pewnych nam nie daje. Jest tu jeszcze kwestia elektronicznego podpisu, bo 
jakieś waŜniejsze decyzje, jakie będą wychodzić z Urzędu będą musiały być 
potwierdzone tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ale ja mogę 
się tutaj zobowiązać, Ŝe w tym roku, tak na 99 %, przygotowanie do 
wprowadzenia usług. Jest jeszcze kwestia tego przetargu, jaki Urząd 
Marszałkowski prowadzi, bo to są bardzo trudne przetargi. Oni właściwie ten 
przetarg prowadzą juŜ rok, kilka razy schodził z wokandy, jeŜeli moŜna uŜyć 
takiego określenia, było tam masę protestów. Teraz prawo daje nam 
troszeczkę większe moŜliwości, myślę tutaj o ustawie o zamówieniach 
publicznych i tym razem juŜ chyba uda się zrealizować to przedsięwzięcie. 
Idziemy w kierunku udogodnienia usług dla ludności i funkcjonowania 
administracji. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Prowadzący obrad poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Autopoprawkę przyjęto. 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie  
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/196/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w 
sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi Urzędu 
Miasta w Kielcach 
 
Pkt. 8. 20 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy 
Działka połoŜona w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej, oznaczona w ewidencji 
gruntów m. Kielce obr. 006 numerem 857/100 o powierzchni 122 m2 stanowi 
własność Gminy Kielce. Teren ten wraz z zabudowaną budynkiem 
jednorodzinnym nieruchomością, oznaczoną numerem działki 615 o pow. 444 
m2, będąca we współuŜytkowaniu wieczystym  znajduje się w jednym 
ogrodzeniu i tworzy posesję przy ul. Tatrzańskiej. Mieszkańcy budynku przy 
ul. Tatrzańskiej  od lat korzystają z w/w gruntu. W marcu br. wystąpili do 
Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydzierŜawienie działki nr 857/100 
na okres 10 lat.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/197/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
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Pkt. 8. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kusocińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy 
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 
działki 62 o łącznej pow. 21,5922 ha stanowi własność Gminy Kielce i objęta 
jest księgą wieczystą KW Nr 44113.Aktualnie część w/w nieruchomości o 
powierzchni 1,54 ha objęta jest umową dzierŜawy, na okres do dnia 31 grudnia 
2026r. i wybudowany został na niej zespół obiektów rekreacyjnego ośrodka 
narciarskiego. W dniu 29 marca br. do Prezydenta Miasta Kielce wpłynął 
wniosek dzierŜawcy - o wydzierŜawienie kolejnej części działki nr 62, o pow. 
2,4 ha, która zgodnie z opisanym wyŜej planem zagospodarowania 
przestrzennego znajduje się na terenie o funkcji oznaczonej symbolami 9 US i 
8U.Wnioskodawca zamierza na przedmiotowym gruncie rozbudować 
istniejący ośrodek narciarski poprzez wybudowanie wyciągu krzesełkowego, 
budynku usługowego wraz z infrastrukturą (restauracja, pensjonat, 
wypoŜyczalnia wraz z serwisem sportowym, toalety).Zgodnie z przepisem art. 
37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / 
jednolity tekst z 2004r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ przy zawieraniu 
umów dzierŜawy na czas dłuŜszy niŜ 3 lata stosuje się tryb przetargowy, przy 
czym rada miejska moŜe wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów. Mając na uwadze fakt, iŜ 
wydzierŜawienie dodatkowej powierzchni pozwoli wnioskodawcy na 
rozszerzenie prowadzonej działalności i przyczyni się do powstania w 
Kielcach nowoczesnego ośrodka sportów zimowych, zasadne jest podjęcie 
niniejszej uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/198/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
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Pkt. 8. 22 
 
Pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg w Kielcach 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wi 
Nieruchomość gruntowa objęta niniejszą uchwałą połoŜona jest w Kielcach u 
zbiegu ulic Ściegiennego i Podlasie. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej 
KI1L/00061773/1 stanowi własność Skarbu Państwa w uŜytkowaniu 
wieczystym PKN Orlen S.A. Zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta 
nr 15/2005 z dnia 17.02.2005 r znak GPAB.II.73311-9-75/2004 o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulic 
Tuwima i Podlasie w Kielcach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową 
kolidujących sieci infrastruktury technicznej działka Nr 1093/1 o pow. 0,0207 
ha została przeznaczona pod tą inwestycję. W związku z planowaną 
inwestycją zachodzi konieczność pozyskania przedmiotowej działki na rzecz 
Gminy Kielce. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/199/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Podlasie w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 23 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Transportowców 
Nabycie tych nieruchomości uzasadnione jest faktem skomunikowania 
dojazdu do Targów Kielce poprzez skrzyŜowanie w miejscu gdzie są światła i 
moŜliwością przejazdu w kierunku Targów obok Makro Cash end Carry. 
Chcemy nabyć te działki i zagospodarować je pod drogę. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
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Za    – 18 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/200/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Transportowców. 
 
Pkt. 8. 24 
 
Dyrektor Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Bęczkowskiej 
Nieruchomości gruntowe objęte niniejszą uchwałą połoŜone są w Kielcach w 
pasie drogowym ulicy Bęczkowskiej. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta 
Kielce Nr 21/2006 z dnia 29.12.2005 r. o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego polegającego na budowie ulicy Bęczkowskiej na odcinku od 
budynku nr porządkowy 65a do ulicy Radomskiej wraz z sieciami i 
urządzeniami technicznymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. 
Przedmiotowe działki stanowią własność osób fizycznych, w tym jedna z nich 
stanowi własność Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym „Echo 
Investment” S.A. W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność 
pozyskania ich na rzecz Gminy Kielce. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/201/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Bęczkowskiej. 
 
Pkt. 8. 25 
 
Dyrektor Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości połoŜonych przy ul. Skrajnej w Kielcach 
Nieruchomości gruntowe objęte niniejszą uchwałą połoŜone są w Kielcach w 
pasie drogowym ul. Skrajnej, zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.   
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kielce nr 122/2004 z dnia 28.10.2004 r 
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znak GPAB.II.73311-12-42/2004 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na budowie ulicy Skrajnej w Kielcach, wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, oświetleniem i przebudową kolidujących sieci 
infrastruktury technicznej działki wymienione w uchwale zostały 
przeznaczone pod tą inwestycję.   W związku z planowaną inwestycją 
zachodzi konieczność pozyskania przedmiotowych nieruchomości na rzecz 
Miasta Kielce. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 18 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/202/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych przy ul. Skrajnej w 
Kielcach. 
 
Pkt. 8. 26 

 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Sikorskiego 
SprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność miasta Kielce o powierzchni, 
0,0367 ha i 0,0774 ha nastąpi w drodze przetargu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 18 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/203/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Sikorskiego 
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Pkt. 8. 27 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
udziału w lokalu mieszkalnym Nr 35 połoŜonym w budynku przy ul. 
Toporowskiego 43 w Kielcach stanowiącym własność gminy Kielce 
Przedmiotem uchwały jest sprzedaŜ udziału w lokalu, który Ŝe tak powiem 
pojawia się na styku materii wspólnotowej, w zasobie mieszkaniowym, z 
częścią zasobu gminnego. Problem tutaj polegał na tym, iŜ w wyniku adaptacji 
części strychu powstała powierzchnia mieszkalna, która moŜe być 
zagospodarowana jedynie jako całość. W związku z powyŜszym w celu 
uregulowania tej sytuacji wnoszę o podjecie uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 20 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/204/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w lokalu mieszkalnym Nr 35 
połoŜonym w budynku przy ul. Toporowskiego 43 w Kielcach stanowiącym 
własność gminy Kielce. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
Pkt. 8. 28 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym 
w Kielcach państwo otrzymaliście. Wpłynęło pismo od Prezesa Sądu 
Rejonowego w Kielcach, który jednoznacznie motywuje swoją prośbę o 
odwołanie tegoŜ ławnika.  
 
Przewodniczący przedstawił radnym stosowny projekt uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie  
 
Za    – 17 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/205/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w 
Kielcach. 
 
Pkt. 8. 29 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Projekt uchwały w sprawie przygotowania wyborów ławników na kadencję 
2008-2011 przytoczę gdyŜ państwo go nie otrzymali z racji tej, Ŝe do dnia 
dzisiejszego nie wpłynęły jeszcze nazwisko osób zgłoszonych do 
przedmiotowej Komisji (Przewodniczący przedstawił projekt uchwały). 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wnoszę o to Ŝeby do października dopracować się systemu głosowania 
takiego, Ŝe kaŜdy radny podejdzie do komputera zaznaczy odpowiednią ilość 
nazwisk i w ciągu 10 minut odbywa się głosowanie pojedynczo przez kaŜdego 
radnego przy komputerze i po następnych 10 minutach juŜ mamy wyniki. W 
sytuacji, kiedy będziemy robili to papierowo potrwa to parę godzin i będzie to 
duŜym utrudnieniem. Ten system, który istnieje na sali pozwala na 
skonstruowanie takiego pliku Ŝeby moŜna było głosować indywidualnie 
wybierając spośród 200 czy tam 300 nazwisk. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Potwierdzam zasadność tego wniosku, zresztą taki system juŜ został 
wypróbowany w innych miastach i sprawdził się. Mam nadzieję, Ŝe zespół pod 
przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Statutowo-Samorządowej 
równieŜ pomoŜe w dopracowaniu się takiego systemu, wspomoŜe 
merytorycznie prace Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 21 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/ 206/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie przygotowania wyborów ławników na kadencję 2008-
2011 
 
Pkt. 8. 30 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Kielce był omawiany na 
Komisji, a zatem przedstawiam państwu projekt pod głosowanie. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 16 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr X/207/2007 z dnia 21 czerwca 
2007 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Kielce. 
 
Pkt. 9 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Katarzyna Zapała 
2. Joanna Grzela 
3. Tomasz Bogucki 
Korzystając z uprawnień, jakie daje Statut Miasta Kielce chciałbym wrócić 
do interpelacji która przedstawiałem na poprzednim posiedzeniu rady. 
Zapytałem tam o 5 tematów: 

• Czy jest potrzeba zatwierdzania bilansu? 
• Kto w Kielcach zatwierdza bilans jednostki samorządu 

terytorialnego? 
• Kto w Kielcach zatwierdza bilanse jednostek kultury, zakładów 

budŜetowych i innych jednostek budŜetowych? 
• Czy i kto zatwierdza bilans skonsolidowany Miasta Kielce? 
• Czy tegoroczny bilans Miasta Kielce został przedłoŜony RIO w 

ustawowym terminie, jeŜeli tak to, kto go zatwierdził? 
Dostałem odpowiedź na wszystkie pytania z tym, Ŝe z odpowiedziami tymi 
w wielu miejscach się nie zgadzam. Panu Prezydentowi Wojciechowi 
Lubawskiemu podesłano do podpisu, która jest oparta w głównej mierze na 
dwóch opiniach prawnych. Jedna pisała pani radca prawny Magdalena 
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Pankiewicz, a druga pisał pan radca Zdzisław Witkowski. Z obu tych 
opinii, które mówią o diametralnie róŜnych rozwiązaniach, wynika Ŝe tak 
naprawdę wszystko jest w porządku, prawo nie przewiduje Ŝeby był 
zatwierdzany skonsolidowany bilans co nie polega na prawdzie gdyŜ w 
większości miast Polskich, na ostatnim spotkaniu ze związku miast 
polskich miałem moŜliwość skonsultowania tego, to rada Miejska jest 
jednostka zatwierdzającą bilans skonsolidowany. W większości równieŜ 
miast poszczególne jednostki samorządu, jednostki budŜetowe miasta mają 
wpisane w statutach tych jednostek, kto jest organem zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe i z reguły jest to Prezydent Miasta, czyli organ 
wykonawczy. Natomiast skonsolidowany jest zawsze zatwierdzany przez 
Rade Miasta. Nie bez kozery pytałem o te sprawy, poniewaŜ chciałbym 
Ŝeby te moje róŜne inicjatywy były odbierane prawidłowo. Panie 
Prezydencie Andrzeju, to nie jest tak, Ŝe ja w niektórych sprawach dostaję 
jakiegoś amoku i nie wiem, o co chodzi. Ja dobrze wiem, o co chodzi i jeśli 
wnoszę o sprawy związane z zapisami w statucie to one są istotne dla 
sprawy. Proszę przejrzeć wszystkie statuty jednostek kultury czy w 
którejkolwiek jest wpisany organ zatwierdzający, kto nim jest. Z ustawy o 
rachunkowości i ze szczególnych przepisów dotyczących jednostek kultury 
wynika, wprost, Ŝe powinno być w statucie zapisane, kto jest organem 
zatwierdzającym. Prosiłbym i proszę o to Ŝebyście państwo przejrzeli 
wszystkie niedoróbki związane ze statutem poszczególnych jednostek 
organizacyjnych miasta i tam gdzie nie ma zapisów dotyczących organów 
zatwierdzających sprawozdania finansowe powinny się one po prostu 
znaleźć. Natomiast wobec tego, ze róŜnimy się w zdaniach czy w ogóle ma 
być zatwierdzany bilans skonsolidowany to bardzo bym prosił Ŝeby albo 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach albo pan Prezydent 
wystosował zapytanie do Ministra Finansów jak to naprawdę być powinno. 
Dlatego ze nie moŜe być na podstawie tych samych przepisów w jednym 
mieście tak, a w drugim inaczej.  
Druga sprawa jaka chciałem teraz tutaj na forum poruszyć to jest sprawa 
pana dyrektora Słonia na wystąpienie pokontrolne, które zostało uchwalone 
przez Wysoka Radę i trafiło z powrotem do Komisji rewizyjnej. 
Przypomnę, Ŝe było to 25 zaleceń róŜnego rodzaju, które były kierowane 
zarówno do pana Prezydenta jak i do Przewodniczącego rady, jak tez do 
dyr. Aleksandra Słonia. Przykro mi, ze dostała Komisja Rewizyjna taką oto 
odpowiedź, w jednym z zaleceń miał pan dyrektor określony czas na 
załatwienie sprawy i w odpowiedzi napisał tak: „Mam inne zdanie na ten 
temat”. Co naleŜy czytać , Ŝe Rada i to co Rada zaleca mnie w ogóle nie 
interesuje. Zastanawiam się czy w ogóle jest potrzeba i cel i sens pracy 
Komisji Rewizyjnej w tym mieście. Druga konstatacja jest taka – urzędnicy 
pana Prezydenta, jak sadzę, powinni równieŜ odpowiedzieć Komisji 
Rewizyjnej przynajmniej na te wystąpienie pokontrolne, które dotyczy 
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inicjatyw zwianych ze słuŜbami pana Prezydenta, niekoniecznie z MZB. 
Samo wystąpienie MZB myślę, Ŝe nie jest wystarczające, tym bardziej, Ŝe 
słuŜby pana Prezydenta zostały zobowiązane do jakiekolwiek nadzoru nad 
MZB. Nie dostaliśmy Ŝadnych informacji, jakie słuŜby pana Prezydenta 
podejmują działania w tym kierunku. I ukłon do pana Przewodniczącego są 
tam 3 czy 4 zalecenia, którymi Rada powinna się zająć. Mianowicie 
zainicjować, jeŜeli nie zrobi tego pan Prezydent projekty uchwał 
dotyczących choćby regulacji spraw zwianych z reklamą. Jeszcze jedna 
rzecz do pana Prezydenta Syguta aczkolwiek go nie ma – kaŜda uchwała 
moŜe być przedmiotem obrad i opiniowania przez kaŜdą Komisję, jeŜeli 
Komisja ta uzna to za stosowne. Tak jest w Statucie naszego miasta. 
Dziwnie się składa, Ŝe od dwóch miesięcy wnioski składane są przez 
Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia do budŜetu i wszyscy dyrektorzy, 
którzy wnioski składają przychodzą na Komisję BudŜetu i nie ma 
problemu, a ten jeden Wydział ma zawsze problemy z przyjściem i z 
informacja nawet o najwaŜniejszych sprawach. Bo ostatnia Komisja 
obradowała na temat poręczenia kredytowego dla Szpitala Miejskiego o 
ogromnej kwocie i nie pofatygował się nikt z tego Wydziału na Komisję 
BudŜetu. To jest niefajnie i nie fair, Ŝe weksluje się tę komisję. Ja się 
zastanowię wobec tego, bo moŜe ja jestem przeszkodą i zrezygnuje z tej 
Komisji. Dziękuję. 

 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Potwierdzam wszystkie pana uwagi i autoryzuję, szczególnie te, które 
dotyczą funkcjonowania rady i właściwego stosunku urzędników do 
radnych, najogólniej to mówiąc. Sprawom, o których pan Przewodniczący 
mówił ja wnikliwe się przyjrzę. Mam równieŜ nadzieję, Ŝe w kwestiach 
aktywności uchwałodawczej rady pan Przewodniczący, tak jak to 
wcześniej zasygnalizował będzie na tyle aktywny, Ŝe uchwały, o których 
wspomniał, istotne dla funkcjonowania miasta będą mogły w najbliŜszym 
czasie ujrzeć światło dzienne. Sądzę, Ŝe pana aktywność wynika przede 
wszystkim z troski o miasto i z uwagi na pełniona funkcje 
przewodniczącego Komisji budŜetu i Finansów RM. 

4. Paweł Gagorowski 
5. Adam Jaskóła 
6. Renata Wicha 

Jedno krótkie zapytanie. Najpierw chciałam podziękować za odpowiedź 
dotyczącą mojej interpelacji. Natomiast ta odpowiedź jest jednozdaniowa, 
Ŝe oczywiście odpowiednie słuŜby zajmą się tworzeniem prac 
interwencyjnych. Minęło juŜ parę miesięcy i w zasadzie nic się nie dzieje w 
tym temacie. Dlaczego złoŜyłam taką interpelację? Po analizie z MOPR 
doszliśmy do wniosku, Ŝe w tych pracach interwencyjnych powinni być 
zaangaŜowani męŜczyźni, którzy nie płaca alimentów. I to na pewno 
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pomogłoby rodzinom czekającym na otrzymanie alimentów. W związku z 
tym jeszcze raz apeluje i proszę bardzo Ŝeby odpowiednie słuŜby pana 
Prezydenta zajęły się powaŜnie tą sprawą. 

 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Chcę państwa poinformować, Ŝe zwołuję nadzwyczajne posiedzenie 
Konwentu bezpośrednio po zakończeniu obrad sesji w sali 110. Sytuacja 
wymaga tego abyśmy się w tym gronie właśnie zebrali by omówić pewne 
kwestie . 
Następna sprawa to ta, Ŝe radni dostali powiadomienie podpisane przez dyr. 
Krzysztofa Papudę i jak rozumiem zostaliśmy zwolnieni chwilowo ze słuŜby 
wojskowej. Sądzę, Ŝe radni mogą zwrócić tylko uwagę na słowo 
„reklamowany”. Odnosi się to najczęściej do jakiegoś towaru, który posiada 
wady ukryte. Informuję pana dyrektora, Ŝe z tego, co wiem Ŝaden z radnych 
jako poborowy, jako męŜczyzna nie posiada takowych wad ukrytych. 
 
Przewodniczący Stanisław Rupniewski 
ChociaŜ odzwyczailiśmy się od długich sesji to na tej sali powinno paść jedno 
słowo dziękuję. Mianowicie są takie sytuacje, Ŝe kiedy są sukcesy to o nich 
pamiętamy, kiedy jest trochę gorzej, nie. Akurat zakończył się sezon I ligi i 
myślę, Ŝe powinno paść w tej sali słowo dziękuję dla pana Krzysztofa 
Klickiego, który potrafił zorganizować i sfinansować taką druŜynę, która co 
prawda zajęła gorsze miejsce niŜ się spodziewaliśmy, ale dostarczyła nam 
wielu emocji. Chcę równieŜ Ŝeby padło to słowo dziękuję, dla niebędącego juŜ 
trenerem pana Wieczorka, działaczy skupionych wokół, pana Klickiego i 
samych piłkarzy. 
 
Radny Zbigniew Piątek 
W przyszłym tygodniu witamy w Kielcach najlepszych kolarzy zarówno 
wśród męŜczyzn jak i kobiet. Na terenie województwa świętokrzyskiego 
odbędą się Mistrzostwa Polski. Kolarze będą walczyć o najwyŜsze cele, tytuł 
Mistrza Polski. Tutaj w Kielcach kolarze będą wałczyć o nominacje 
olimpijskiego, które odbędą się w przyszłym roku w Pekinie. Jako organizator 
tej imprezy zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, liczę na gorący doping. 
Dziękuję i zapraszam. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Mam prośbę o zwołanie Konwetu po 20-minutowej przerwie od zakończenia 
sesji. 
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Przewodniczący Mariusz Goraj 
Chciałem jeszcze uzupełnić to, co słusznie zauwaŜył radny Rupniewski. Warto 
pamiętać o człowieku, który od nowego sezonu nie będzie juŜ grał w barwach 
Kolportera Korony Kielce, mam do niego o tyle sentyment, Ŝe chodziliśmy do 
jednego Liceum, o Przemku Cichoniu, który był ostatnim w tej druŜynie 
wychowankiem Korony. O tym, Ŝe przestał być jej graczem dowiedział się z 
gazet. 
 
Sekretarz Miasta Janusz Koza 
Chciałbym sprostować wypowiedź, jaka pojawiła się w trakcie dyskusji nad 
projektem nr 2 uchwały budŜetowej w wypowiedzi pana Przewodniczącego 
Jarosława Karysia, Ŝe w ostatniej chwili jest coś wrzucane, ad hoc. Domyślam 
się, Ŝe dotyczyło to akurat tej uchwały w związku z tym chcę przytoczyć 
pismo datowane 13.06.07r. adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kielcach : „ w załączeniu przekazuje projekt uchwały rady miejskiej w 
Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2007 rok, celem wprowadzenia do porządku obrad najbliŜszej sesji Rady 
miejskiej w Kielcach”. W podpisie Prezydent Miasta Kielce. To było 13 
czerwca. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Jeszcze jedna informacja smutna dla panien kieleckich. OtóŜ z przyjemnością 
informuję, Ŝe pan Artur Gierada dołączy niebawem do grona męŜczyzn 
zaobrączkowanych. Stanie się to 30 czerwca br. Wszyscy radni otrzymali 
zaproszenia. Jako Przewodniczący Rady informuję, Ŝe krok ten rodzi równieŜ 
skutki prawne otóŜ musi pan złoŜyć w ciągu 30 dni dnia zawarcia związku 
małŜeńskiego odpowiednie oświadczenie o swojej małŜonce. Bardzo proszę o 
dopełnienie tego obowiązku gdyŜ jest to bardzo istotna sprawa. 
Teraz bardzo sympatyczny akcent gdyŜ sesje rozpoczęliśmy sympatycznie, 
róŜnie bywało w trakcie, sami państwo widzieli i słyszeli, ale zakończymy ja, 
mam nadzieję sympatycznie. OtóŜ są dzisiaj imieniny naszej drogiej koleŜanki 
Alicji Obary. Uroczystość ta nie umknęła naszej uwadze, składam jej w 
imieniu wszystkich zebranych na tej sali Ŝyczenia zdrowia, uśmiechu, pogody 
ducha, ale takŜe radości z poczucia dobrze spełnionego obowiązku, jakim w 
Twoim przypadku Alu, od wielu lat jest pełnienie społecznej funkcji radnej 
tego miasta. Jest mi niezmiernie miło, Ŝe w tym pełnieniu funkcji znamy się 
juŜ od lat kilku. śyczę Ci wielu sukcesów w pracy zawodowej, Ŝyczę Ci 
spokoju w domu, w rodzinie, wszystkiego, co najlepsze. Proszę przyjmij te 
kwiaty od nas wszystkich. 
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Pkt. 11 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w 
Kielcach w dniu 21 czerwca 2007 roku. 
 
 
 
Protokółowała     Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 
 


