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Protokół Nr XIII/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 6 września 2007 roku, w godz. 10.00 - 12.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. Nieobecni: 
radny Stanisław Rupniewski, radny Zbigniew Piątek.  
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Witam panie i panów radnych, witam Pana Prezydenta jego trzech zastępców 
prezydenta, 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. 
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 przed chwilą obrad. 
Radni Stanisław Rupniewski i Zbigniew Piątek poinformowali mnie o 
przyczynach swojej nieobecności. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 29 sierpnia 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 2 wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad. 
Pierwszy dotyczy zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
rozwiązania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w 
Kielcach. 
 
Drugi dotyczy wprowadzenia autopoprawki do projektu nr 1 uchwały 
zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007r. 
Przystępujemy do głosowania nad zmianami w porządku obrad. 
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Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie rozwiązania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Stwierdzam, Ŝe projekt przedmiotowej uchwały został zdjęty z porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
  
Stwierdzam, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został poszerzony o 
autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
 
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    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
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3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 lipca 
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/ Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. odwołania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Kielcach; 

2. odwołania członków Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Kielcach; 

3. odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w 
Kielcach; 

4. odwołania członków Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach; 
5. ustalenia przedmiotu i trybu działania komisji stałych Rady Miejskiej w 

Kielcach; 
6. zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej (odwołania); 
7. zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej (powołania); 
8. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miejskiej w Kielcach; 
9. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 

Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach; 
10. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miejskiej w Kielcach; 
11. wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 

Zdrowia Rady Miejskiej  
w Kielcach; 

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

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

14. zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek 
budŜetowych; 

15. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach Nr VI/102/2007 z dnia 8 
marca 2007 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2007 roku; 

16. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kielcach, ul. 
Toporowskiego 12; 

17. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 1 Maja oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierŜawy; 
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18. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

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

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

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

22. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Górników 
Staszicowskich; 

23. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
śeromskiego 1A; 

24. nieodpłatnego przekazania nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Św. Leonarda; 

25. uchylenia uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej; 

8/ Interpelacje i zapytania radnych. 
9/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
10/ Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 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    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XII/2007  z sesji, która odbyła 
się w dniu 26 lipca 2007 roku. 
 
 



 5

Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W dniach 09 – 19 sierpnia gościliśmy w Kielcach 40-osobową grupę dzieci i 
młodzieŜy z Winnicy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego pobytu i zadbali o to by nasi młodzi przyjaciele 
dobrze się u nas czuli a dobre wspomnienia z Kielc pozostały na długo w ich 
pamięci. Szczególnie gorąco dziękuję Panu Sekretarzowi Miasta Januszowi 
Kozie, panu radnemu Tomaszowi Boguckiemu, pani dyrektor Domu Kultury 
Zameczek Teresie Wołczyk-Rosołowskiej, pani Nowak dyrektor SP Nr 28 oraz 
wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i placówek kultury. Dziękuję 
szczególnie radnym, którzy w okresie sierpnia, okresie urlopowym z sercem 
podeszli do tej sprawy. 
W dniu 17 sierpnia do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody 
Świętokrzyskiego informujące, Ŝe do wojewody wpłynęły zarzuty w sprawie 
legalności uchwały Nr XII/225/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lipca 
2007 roku w sprawie określenia zasad sprzedaŜy niektórych lokali uŜytkowych 
stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację 
świadczeń zdrowotnych oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o 
zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaŜy lokali uŜytkowych oraz przyznania 
pierwszeństwa w ich nabywaniu. Jednocześnie Wojewoda wystąpił o 
ustosunkowanie się do podnoszonych zarzutów. 
W dniu 23 sierpnia została przekazana Wojewodzie odpowiedź w 
przedmiotowej sprawie. 
W dniu 4 września do Biura Rady wpłynęło pismo Wojewody 
Świętokrzyskiego, w którym stwierdza, Ŝe cytowana wcześniej Uchwała Rady 
Miejskiej w Kielcach nie narusza przepisów prawa. Pisma do wglądu w biurze 
Rady. 
W dniach 19-22 września Kielce będą gościć 30-osobową grupę mieszkańców z 
Gothy, naszego partnerskiego miasta w Niemczech. W dniu 21 września odbędą 
się rozmowy w Ratuszu w dwóch grupach tematycznych: samorząd oraz 
kultura, turystyka i wymiana młodzieŜy. W związku z tym proszę Państwa 
Radnych o aktywny udział w tych spotkaniach. Chętnych proszę o kontakt ze 
mną. 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Świętym KrzyŜu serdecznie 
zapraszają na uroczystości odpustowe 9 września 2007 roku połączone z 
pielgrzymką samorządowców. Suma odpustowa w intencji samorządów zostanie 
odprawiona o godz. 12.00. 
Kolejny komunikat W okresie między sesjami wpłynęły do biura rady 
interpelacje od radnego Witolda Borowca: 31 lipca – dwie i 20 sierpnia – cztery. 
Proszę państwa o duchowa łączność z panem Markiem Piotrowiczem, który 
przeŜywa teraz bardzo trudne chwile. 
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Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami (załączona do protokołu). 
Jak poinformowałem państwa w informacji powołałem dwa dni temu swojego 
zastępcę pana Tadeusz Sayora. Bardzo proszę, aby pan Sayor się państwu 
przedstawił. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce pan Tadeusz Sayor 
Krótko, poniewaŜ chyba niewiele jest czasu na to. Mam 55 lat, inŜynier 
elektronik, 28 lat pracy w kieleckiej SHL na bardzo róŜnych stanowiskach. 
Przez jakiś okres czasu zajmowałem się tam funduszami strukturalnymi. I tak 
znalazłem się tutaj. Otrzymałem propozycję od pana Prezydenta, nie będzie za 
duŜym słowem jak powiem, Ŝe to jest dla mnie propozycja zaszczytna. 
Skorzystałem i jestem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo dziękuję za tę zwięzłą autoprezentację. Liczymy, Ŝe nasza współpraca 
będzie się układała równie sprawnie i z korzyścią dla miasta. 
 
Radny Robert Siejka 
Panie Prezydencie chciałbym w tym punkcie nawiązać do bezprecedensowych 
wydarzeń nocnych z 28 na 29 sierpnia, wydarzeń dotyczących, jak niektórzy to 
określają – pacyfikacji zajezdni MPK na Pakoszu. Ja powstrzymam się od oceny 
tej decyzji, bo myślę, Ŝe wszyscy ją oceniają na swój sposób, myślę, Ŝe 
najlepiej, najtrafniej ocenił ją pan Władysław Frasyniuk, pewnie to pana bardzo 
zabolało. Mam w związku z ta sprawą dwa pytania. Po pierwsze panie 
Prezydencie czy nie mógł pan udać się do Kieleckiej Kurii dzień wcześniej 
przed tą zbrojną akcją na terenie zajezdni i wówczas złoŜyć akt kapitulacji, bo 
inaczej pana poraŜki w sprawie MPK nazywać nie moŜna. Myślę, Ŝe 
uniknęlibyśmy wtedy tak negatywnego rozgłosu na skalę ogólnopolską. Po 
drugie chciałbym się dowiedzieć, z jakich to środków budŜetowych sfinansował 
pan swoje gry wojenne na terenie tej zajezdni, bo jak doniosły media 
kosztowało to około 100 tys. zł? 
 
Pan Prezydent Wojciech Lubawski 
Sprawa MPK jest oczywiście sprawą niebywale waŜną dla naszego miasta, ale 
mam prośbę do państwa by w trakcie następnej sesji gdzie będzie kilka punktów 
dotyczących tej instytucji i będzie to czas, dlatego Ŝe dzisiaj jest  to równieŜ 
analizowane przez prawników, nie całą wiedze jeszcze na ten temat mamy. 27 
września udzielę wyczerpującej informacji na temat wydarzeń, które były 
związane ze strajkiem w MPK. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Miedzy ostatnią sesją, na której ustaliliśmy zgodę na lokalizację pomnika, 
miejsca pamięci zamordowanych Polaków przy ul. Krakowskiej, a dzisiejszą 
sesją został wykonany i zainstalowany przy ul. IX Wieków Kielc obiekt 
budowlany lub teŜ element małej architektury czy teŜ pomnik czczący pamięć 
pomordowanych dzieci Ŝydowskich, w postaci wystającej menory z chodnika. 
Mam pytanie jak to się stało, Ŝe w przypadku pomnika pamięci Polaków przy ul. 
Krakowskiej była wymagana zgoda Rady oraz pozytywna opinia Komisji 
Pamięci Walk i Męczeństwa pod kierunkiem pana Przewoźnika, a w przypadku 
tego obiektu ominięto całą procedurę. Jeśli jest to miejsce pamięci narodowej 
lub ma nim być, obligatoryjnie winno znaleźć się w ewidencji Komisji pana 
Przewoźnika oraz uzyskać zgodę na lokalizację w formie uchwały Rady 
Miejskiej w Kielcach. Nie mam cienia wątpliwości, Ŝe szacowne 
Stowarzyszenie, które jest inicjatorem tego miejsca pamięci, chciało upamiętnić 
śmierć niewinnych dzieci Ŝydowskich. Nie moŜna, zatem przyjąć, Ŝe to jest 
element architektury, rzeźba, na której wzniesienie wystarczy zgłoszenie 
budowlane w Urzędzie. Jeśli jednak się mylę to proszę mnie z błędu 
wyprowadzić. Ale jeśli jest to samowola budowlana w rozumieniu prawa to 
naleŜy podjąć odpowiednie działania w celu uregulowania sprawy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
W przypadku tego typu przedsięwzięć, o których mówił pan radny Bogucki 
występują takie jakby dwie warstwy. Pierwsza warstwa natury ideowej i 
mentalnej, druga warstwa natury formalnej. Zacznę od tej formalnej. Od strony 
formalnej zostało to wszystko zrobione zgodnie z obowiązującymi procedurami 
i jeŜeli jest taka potrzeba, w tych kwestiach szczegółowo wyjaśni kolega 
Hajdorowicz z Biura Planowania Przestrzennego. Ja tylko moŜe zasygnalizuję 
taki fakt, Ŝe w przypadku pomnika pana Szreka, tak to nazwijmy, nie było zgody 
ze strony administratora obszaru, na którym miał być ustawiony, poniewaŜ były 
wątpliwości odnośnie wartości natury estetycznej nie ideowej. Bo źle się dzieje, 
jeŜeli pomniki projektują inŜynierowie, a nie artyści. W związku z tym, Ŝe to teŜ 
ma taki aspekt natury moralnej, ideowej, mentalnej to w przypadkach takich jest 
dobrze, jeŜeli w tych kwestiach wypowie się Rada Miasta. W takich sytuacjach 
był pomnik Homo Homini gdzie była to sprawa nie tylko pewnej formy 
przestrzennej, ale równieŜ pewnych treści, które są z tym związane była taka 
potrzeba Ŝeby Rada się wypowiedziała i Rada to zaakceptowała. Odnośnie tego 
czy stawiamy pomniki tym czy innym to jest taka kwestia jak w przysłowiu 
rosyjskim. Zanim powiem ja Polak, on śyd, on Niemiec to muszę pamiętać, Ŝe 
na początku alfabetu wystarczy liter Ŝeby powiedzieć jeszcze człowiek. Więc 
zanim do tego dojdziemy, do tego typu kwestii to pamiętajmy o tym, Ŝe tak to 
jest. Odnośnie idei postawienia rzeźby „Menory” przy al. XI Wieków Kielc w 
dolinie Silnicy ta idea mnie odpowiada, bo ona w jakiś sposób równowaŜy 
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wyobraŜenie wszystkich tych, którzy są poza Kielcami, poza granicami Polski, 
związane z wydarzeniami z lipca. Nikt zdaje się nie uświadamiał sobie, Ŝe 
obywatele polscy wyznania mojŜeszowego zginęli tutaj nie z rąk Polaków, ale z 
rąk hitlerowskich oprawców. I w tym sensie ten element małej architektury 
powinien skłaniać do zadumy i w pewnym sensie równowaŜyć wyobraŜenia o 
nas za granicą. Ja sądzę, Ŝe będzie o wiele mniej antypolskości poza granicami 
naszego kraju, jeŜeli będzie mniej fobii dotyczących innych nacji, które 
zamieszkiwały, zamieszkują lub będą zamieszkiwać w Kielcach. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Słuchając wystąpienia pana Prezydenta liczyłem, Ŝe usłyszę parę słów na temat 
powoływania dyrektorów szkół. Jak państwo wiecie od kilkunastu dni w 
Kielcach dyskutuje się bardzo głośno o niepowołaniu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lanego w Kielcach 
dotychczasowego dyrektora pana Andrzeja Pawlika. Andrzej Pawlik wygrał 
konkurs. Informacje, które docierają do nas są niepełne. Nauczyciele podobnie 
jak uczniowie tej szkoły byli zaskoczeni, występuje niepokój o dalsze 
funkcjonowanie szkoły. Pan Andrzej Pawlik to wieloletni dyrektor szkoły, który 
tę szkołę wypromował. Ta szkoła prowadzi wymianę międzynarodową, to jego 
uczniowie odbywają praktyki w wielu hotelach międzynarodowych, jego 
uczniowie wyjeŜdŜają w okresie wakacji i zarabiają tam. Rozmawiałem z 
kilkoma nauczycielami na ich wniosek. Proszę Państwa, panie Prezydencie, 
jeŜeli jest podejrzenie, o czym czytałem w prasie, a nie znam, to uwaŜam, Ŝe 
naleŜało powołać pana dyrektora na to stanowisko. JeŜeli zostanie udowodnione 
to, o czym prasa pisała a o czym nie wiemy moŜna było oczywiście stosować 
procedurę wynikającą z ustawy o systemie oświaty jak równieŜ Karty 
Nauczyciela. Tak moŜna kaŜdemu zarzucić, kaŜdego obrzucić błotem i nie 
moŜna traktować doniesień nieudowodnionych, tym bardziej traktować w ten 
sposób oświaty. Dodam jeszcze zdanie, Ŝe na nasze poczynania, na poczynania 
pana Prezydenta patrzy przecieŜ młodzieŜ. JeŜeli chcemy mówić o szacunku, o 
kulturze to po prostu przestrzegajmy tego prawa.  
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
W związku z zapytaniem pana radnego Jaskóły przedstawię bieg wydarzeń, bo 
to odpowie na to pytanie. OtóŜ pan Andrzej Pawlik wygrał konkurs, ma ocenę 
szczególnie wyróŜniającą i tu jest zgoda. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i 
ustawą oświatową, aby organ prowadzący mógł powołać dyrektora musi zapytać 
wcześniej o to Kuratora i my takie zapytanie czy Kurator nie zgłasza zastrzeŜeń 
wystosowaliśmy. W dniu, w którym otrzymałem pismo treści, Ŝe Kurator nie 
wnosi zastrzeŜeń do zamiaru powołania pana Andrzeja Pawlika na stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2, otrzymałem telefon z 
Kuratorium z uprzejmą prośbą, aby powstrzymać się z procedurą wręczenia 
panu Pawlikowi mianowania, poniewaŜ do Kuratorium wpłynęło pismo z 
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Prokuratury. W wymaganym przez ustawę czasie dwóch tygodni ta rozmowa 
telefoniczna została potwierdzona pisemną prośbą Kuratora o odroczenie 
wręczenia aktu mianowania. Zastosowaliśmy się do prośby pana Kuratora. 
Uzasadnienie było przekazane takie, Ŝe jest prowadzone dochodzenie. PoniewaŜ 
zbliŜał się koniec wakacji, początek roku szkolnego, a szkole groziło to, Ŝe nie 
będzie mieć dyrektora, w drugiej połowie sierpnia wystąpiłem do pana Kuratora 
o definitywne podjecie stanowiska w tej sprawie. Wówczas otrzymaliśmy dwa 
pisma. Jedno to wystąpienie Kuratora do Prokuratury z prośbą o podjęcie 
czynności i drugie, które jest istotne, Ŝe Kurator wnosi przewidziane prawem 
zastrzeŜenie, a jako uzasadnienie podaje prowadzone śledztwo w Prokuraturze. 
Panie Adamie, pan doskonale wie, Ŝe takie stanowisko Kuratora kończy sprawę. 
W tym przypadku pan jako szef oświaty w powiecie, a ja jako szef oświaty w 
gminie mamy powiedzieć tak: tak jest panie Kuratorze i sprawa jest zakończona 
i mamy ogłosić nowy konkurs, poniewaŜ od decyzji Kuratora odwołania nie ma. 
I w tej sprawie nasza wiedza jest taka, Ŝe jest prowadzone postępowanie, nie jest 
tajemnicą, więc powiem, Ŝe w drugiej połowie sierpnia otrzymaliśmy prośbę z 
Prokuratury o udostępnienie teczki akt osobowych pana Andrzeja Pawlika 
cośmy uczynili. Mogę powiedzieć prawie ze 100% pewnością, Ŝe śledztwo nie 
dotyczy spraw zwianych z wykonywaną przez pana Andrzeja Pawlika funkcją, 
czyli ze szkołą. Czego dotyczy to dochodzenie, o którym mówił pan Kurator nie 
wiem. Natomiast, panie Adamie, Prezydent w tym przypadku musi wykonać 
decyzję Kuratora, a ta decyzja jak pan wie, jest ostateczna.  
 
Radny Robert Siejka 
Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości, Ŝe na temat MPK będziemy 
rozmawiać wówczas, kiedy będzie to w porządku obrad, natomiast prosiłbym 
jednak o odpowiedź, konkretną, krótką odpowiedź, z jakich środków 
budŜetowych pan Prezydent sfinansował zacięŜnych ochroniarzy. Myślę, Ŝe to 
zajmie parę sekund. 
 
Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Z budŜetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
PoniewaŜ pan Prezydent Gruszewski kanalizuje moją wypowiedź na 
antysemicką czy teŜ poucza mnie jaka to ma być miłość wobec starszych braci 
w wierze, ja złoŜę na piśmie interpelację i poproszę o odpowiedź. Bo mnie nie 
przeszkadza, Ŝe stają pomniki w Kielcach, tylko one powinny stawać w 
majestacie prawa. A z tego, co ja wiem i dlatego jestem przekonany tutaj zostało 
albo obejście prawa zastosowane albo po prostu ominięcie prawa i chcę, aby 
tylko ta sprawa została wyjaśniona jednoznacznie. A tak nawet pomniki na całej 
długości Plant niech stają tylko patrzcie państwo na to Ŝeby ulicy nie 
zablokować. 
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Radny Adam Jaskóła 
Panie Prezydencie, przyjmuję w części wyjaśnienia, ale mnie chodzi o sytuację 
następującą – skoro wpłynęło zastrzeŜenie Kuratora naleŜało, moim zdaniem, 
podjąć rozmowę z panem Kuratorem, naleŜało pana dyrektora Pawlika o tej 
sprawie poinformować duŜo wcześniej i myślę, Ŝe w ten sposób nie byłoby 
większego problemu. Problem pozostanie później, jeśli nie będzie udowodniona 
Ŝadna wina. 
 
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 4 września br., po 
którym na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu publicznego spisy 
inwentaryzacyjne wraz z mapami na następujące nieruchomości: 
1.  ul. Nowy Świat 34 – Przedszkole Samorządowe Nr 16 – obręb 0010, działki 

nr: 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 425/6, działka, zabudowana 
budynkiem Przedszkola, o powierzchni całkowitej 4287 m2 wartości 
12 861,00 zł (nr kart P-0497, P-0498, P-0499), 

2. ul. Zagnańska – ogrody działkowe – obręb 0006, działki nr 916/1, 916/2 o 
powierzchni całkowitej 3,5353 ha wartości 106 059 zł ( nr karty D – 
0006/0112), 

3. pl. Wolności 4 – tereny mieszkaniowe – obręb 0017, działka nr 1202 o 
powierzchni całkowitej 1222 m2 wartości 77696,00 zł (nr karty D – 
0017/0462). 

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 06.09.2007r. do 06.10.2007r. w godz. od 7.30 – 15.30. 
 
Pkt. 7 
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. 
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Pkt. 7. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 
Kielcach (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 20 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/228/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rodziny 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/229/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie odwołania członków Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach. 
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Pkt. 7. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/230/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Zdrowia 
Rady Miejskiej w Kielcach (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/231/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie odwołania członków Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w 
Kielcach. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu działania komisji 
stałych Rady Miejskiej w Kielcach państwo radni otrzymali w stosownym 
terminie, nikt nie zgłosił do niego uwag. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/232/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu działania komisji stałych 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 6 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję, Wysoka Radę, iŜ rezygnację z pracy w Komisjach złoŜyli radni: 
Grzegorz Fitas oraz Renata Wicha z pracy w Komisji Edukacji i Kultury, a takŜe 
Witold Borowiec, Jarosław Karyś, Daniel Walas i Marek Wołowiec z pracy w 
Komisji Gospodarki Komunalnej (Przewodniczący przedstawił stosowny 
projekt uchwały). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/233/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 7. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję, iŜ akces do pracy w Komisji Statutowo-Samorządowej zgłosiła radna 
Renata Wicha (Przewodniczący przedstawił stosowny projekt uchwały). 
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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 XIII/234/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 7. 8 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach (odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/235/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 9 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
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Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/236/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Ogłaszam kilkunastominutową przerwę w obradach sesji w trakcie, której 
odbędą się pierwsze posiedzenia nowo powołanych Komisji. UpowaŜniam pana 
Wiceprzewodniczącego Artura Gieradę do poprowadzenia pierwszego 
posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej 
oraz upowaŜniam pana Wiceprzewodniczącego Jacka Nowaka do 
poprowadzenia pierwszego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 7. 10 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Z informacji, jaką uzyskałem od pana Przewodniczącego Jacka Nowaka wynika, 
Ŝe kandydatem Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach 
na Przewodniczącego jest pan radny Jarosław Karyś. Czy są inne kandydatury? 
Nie widzę. 
Czy kandydat wyraŜa zgodę na kandydowanie?  
Radny Jarosław Karyś wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/237/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Serdecznie gratuluję wyboru panu Przewodniczącemu Karysiowi. Liczymy na 
dobra współpracę i sprawne prowadzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej radny Jarosław Kary ś 
Dziękuję bardzo za wybór. Nie będą ukrywał, Ŝe sprawy związane z 
nieruchomościami, z zagospodarowaniem przestrzennym zawsze w tej Radzie 
interesowały mnie. Myślę, Ŝe dzięki podziałowi, który w tej chwili następuje na 
dwie odrębne Komisje związane właśnie ze sprawami komunalnymi praca w 
tych Komisja będzie duŜo lepsza, sprawy, które będą tam poruszane będą 
załatwiane szybciej i bardziej precyzyjnie. To jest dobry ruch i myślę, Ŝe cała 
Rada uzna, Ŝe jest to sprawa, która została załatwiona dobrze. Dziękuję. 
 
Pkt. 7. 11 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Z informacji, jaką uzyskałem od pana Przewodniczącego Artura Gierady 
wynika, Ŝe kandydatem Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady 
Miejskiej w Kielcach na Przewodniczącego jest pan radny Mariusz Goraj. 
Czy są inne kandydatury? Nie widzę. 
Czy kandydat wyraŜa zgodę na kandydowanie?  
Radny Mariusz Goraj wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/238/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady 
Miejskiej w Kielcach radny Mariusz Goraj 
Jestem bardzo zaszczycony dwoma faktami – faktem rekomendowania mnie 
przez Komisję na jej Przewodniczącego, to bardzo waŜna Komisja, ale 
szczególnie jestem zaszczycony zaufaniem, którym mnie państwo obdarzyli, bo 
to jest jednak jednogłośne, jeden głos Rady w tej sprawie. Postaram się państwa 
nie zawieść z tej sprawie. Dziękuję przede wszystkim moim koleŜankom, z 
którymi miałem przyjemność współpracować w Komisji dotychczas Rodziny i 
Spraw Społecznych. Szczególnie dziękuję Kasi Zapale, z którą nie będę miał juŜ 
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przyjemności współpracować w tej nowej Komisji. Dziękuję pracownikom 
Biura Rady. 
 
Pkt. 7. 12 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 1 z autopoprawką). 
Wnoszę o zmianę planu dochodów i wydatków w następujących pozycjach: na 
wniosek Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta z wydatków 
niewygasających na zadanie Regionalny Port Lotniczy kwotę 755 tys. zł 
proponuje się przeznaczyć: 
- na zadania z zakresu promocji miasta, w tym na organizację „Sylwestra pod 
Gwiazdami”, zakup informatora o Kielcach pn. „Centrum Turystyki”, 
informatora kulturalnego „Wici. Info”, kwartalnika „Kielce wczoraj, dziś, 
jutro”, zakup rzeźb Arkadiusza Latosa, informatora „Homo Homini” - w kwocie 
270 00 zł, 
- na zadania w zakresie pomocy oraz polityki społecznej w łącznej kwocie 
485 000 zł, w tym 225 000zł na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób 
Chorych na Alzheimera. 
Następny punkt projektu dotyczy przeniesienia 735 000 zł tytułem zmniejszenia 
planu wydatków bieŜących przeznaczonych na wypłatę odszkodowań dla osób 
fizycznych za zajęte grunty pod drogi publiczne z uwagi na brak prawomocnych 
decyzji administracyjnych oraz orzeczeń sądowych będących podstawą wypłaty 
tych odszkodowań. Środki te zostaną przeniesione na zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych na nabycie przez miasto praw uŜytkowania wieczystego i 
własności budynków oraz praw własności nieruchomości. 
Proponuje się równieŜ przenieść kwotę 157 000 zł, na wniosek Komendy StraŜy 
Miejskiej z uwagi na uniewaŜnienie drugiego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizacje zadania „Utwardzenie placu wokół 
budynku StraŜy Miejskiej”, i przeznaczyć ją na zakup samochodu BUS oraz 
samochodu osobowego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/239/2007 z dnia 6 września 
2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok. 
 
Pkt. 7. 13 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 2). 
Projekt dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w planie budŜetu miasta o 
kwotę 3 120 000 zł. Kwota ta pochodziłaby ze zwiększenia planu dochodów o 
kwotę 600 000 zł z wpływów z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych 
hipotecznie na nieruchomościach oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków o 
kwotę 2 520 000 zł zaplanowanych na koszty związane z obsługą długu Miasta.  
Przeznaczyć te środki proponujemy na zwiększenie planu wydatków 
inwestycyjnych realizowanych przez MOSiR i to byłoby 120 000 zł na wymianę 
parkietu na podłogę sportową i wykonanie obudowy ścian w hali 
Widowiskowo-Sportowej przy ul. śytniej 1, 2 500 000 zł na budowę boiska 
piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Ściegiennego 8 oraz 500 000 zł 
na przebudowe krytej pływalni przy ul. Krakowskiej. Kwotę 35 000 zł 
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem kart wejściowych na 
mecze ligowe piłki ręcznej męŜczyzn w okresie wrzesień-grudzień 2007r. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/240/2007 z dnia 6 września 
2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok. 
 
Pkt. 7. 14 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmian w 
uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek budŜetowych. 
Zmiana spowodowana jest zmianą nazwy Zespołu Szkól Mechaniczno-
Ekonomicznych, która obecnie brzmi: Zespół Szkół Mechanicznych. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/241/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych 
jednostek budŜetowych. 
 
Pkt. 7. 15 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady 
Miejskiej w Kielcach Nr VI/102/2007 z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2007 roku. 
W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2007r. Nr 
11, poz. 791/ wprowadza się dodatkowe zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. zwrot kosztów dla pracodawcy, który 
wyposaŜy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa wypłata 
osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej bądź wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Przyjęcie do 
realizacji powyŜszych zadań przyczyni się do zmniejszenia zjawiska bezrobocia 
wśród osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, nie tylko poprzez 
działania pracodawców, których zwrot kosztów zachęci do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, ale takŜe poprzez aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych. MoŜliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na działalność 
gospodarczą zmotywuje osoby niepełnosprawne do większej aktywności na 
rynku pracy. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/242/2007 z dnia 6 września 
2007 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach Nr VI/102/2007 z 
dnia 8 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2007 roku. 
 
Pkt. 7. 16 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kielcach, ul. Toporowskiego 12. 
Przedstawione w projekcie uchwały wartości uwzględniają istniejące 
moŜliwości finansowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kielcach 
przy ul. Toporowskiego 12. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/243/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w 
Kielcach, ul. Toporowskiego 12. 
 
Pkt. 7. 17 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. 1 Maja oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜawy. 
Proszę o wydzierŜawienie na okres lat 10 gruntu o łącznej powierzchni 317 m2, 
na który składają się 3 działki. Cały kompleks wybudowany został na podstawie 
pozwolenia na budowę znak: GT.II.8381/162/82/II/6/82 z dnia 15 kwietnia 
1982r., ze środków własnych dzierŜawców, w oparciu o zawarte w lutym 
1989r., z ówczesnym posiadaczem gruntu tj. Robotniczą Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Armatury”, umowy dzierŜawy. Mając na względzie trwały 
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charakter wybudowanych na gruncie przy ul. 1 Maja obiektów handlowych oraz 
zaistniałą sytuację prawną, uniemoŜliwiającą uwłaszczenie właścicieli 
nakładów, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wydzierŜawienie gruntu o 
łącznej powierzchni 317 m2, stanowiącego działki oznaczone w ewidencji 
gruntów m. Kielce obr. 0005 numerami 294/53, 294/55 i 294/56 do 
wydzierŜawienia na okres 10 lat, z przeznaczeniem pod działalność handlową i 
wyraŜenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜawy. WydzierŜawienie przedmiotowego gruntu na okres 10 lat 
zapewni dzierŜawcom bezpieczeństwo inwestowania w obiekty oraz co 
najwaŜniejsze uregulowana zostanie forma władania przedmiotowym gruntem z 
korzyścią finansową dla Gminy Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/244/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 1 
Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 18 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Proszę o wyraŜenie zgody na dzierŜawienie na okres 8 lat gruntu o powierzchni 
392 m2. Nieruchomość ta znajduje się od lat w ogrodzeniu osób fizycznych nie 
mają dostępu do drogi publicznej. Na tych terenach osoby, które zajmują te 
nieruchomości wykorzystują je z przeznaczeniem pod ogród przydomowy i 
drobne uprawy. Mając na uwadze fakt, iŜ wydzierŜawienie przedmiotowego 
gruntu na okres 8 lat pozwoli właścicielowi posesji przy ul Tarasowej . na dalsze 
korzystanie z gruntu znajdującego się w ogrodzeniu oraz przyczyni się do 
pozyskania środków finansowych dla gminy, bez konieczności zawierania 
kolejnych 3-letnich umów dzierŜawy, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/245/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 19 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Proszę o wyraŜenie zgody na dzierŜawienie na okres 8 lat gruntu o powierzchni 
406 m2. Nieruchomość ta znajduje się od lat w ogrodzeniu osób fizycznych nie 
mają dostępu do drogi publicznej. Na tych terenach osoby, które zajmują te 
nieruchomości wykorzystują je z przeznaczeniem pod ogród przydomowy i 
drobne uprawy. Mając na uwadze fakt, iŜ wydzierŜawienie przedmiotowego 
gruntu na okres 8 lat pozwoli właścicielowi posesji przy ul Tarasowej . na dalsze 
korzystanie z gruntu znajdującego się w ogrodzeniu oraz przyczyni się do 
pozyskania środków finansowych dla gminy, bez konieczności zawierania 
kolejnych 3-letnich umów dzierŜawy, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/246/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
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Pkt. 7. 20 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Proszę o wyraŜenie zgody na dzierŜawienie na okres 8 lat gruntu o powierzchni 
420 m2. Nieruchomość ta znajduje się od lat w ogrodzeniu osób fizycznych nie 
mają dostępu do drogi publicznej. Na tych terenach osoby, które zajmują te 
nieruchomości wykorzystują je z przeznaczeniem pod ogród przydomowy i 
drobne uprawy. Mając na uwadze fakt, iŜ wydzierŜawienie przedmiotowego 
gruntu na okres 8 lat pozwoli właścicielowi posesji przy ul Tarasowej . na dalsze 
korzystanie z gruntu znajdującego się w ogrodzeniu oraz przyczyni się do 
pozyskania środków finansowych dla gminy, bez konieczności zawierania 
kolejnych 3-letnich umów dzierŜawy, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/247/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 21 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Proszę o wyraŜenie zgody na dzierŜawienie na okres 8 lat gruntu o powierzchni 
600 m2. Nieruchomość ta znajduje się od lat w ogrodzeniu osób fizycznych nie 
mają dostępu do drogi publicznej. Na tych terenach osoby, które zajmują te 
nieruchomości wykorzystują je z przeznaczeniem pod ogród przydomowy i 
drobne uprawy. Mając na uwadze fakt, iŜ wydzierŜawienie przedmiotowego 
gruntu na okres 8 lat pozwoli właścicielowi posesji przy ul Tarasowej . na dalsze 
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korzystanie z gruntu znajdującego się w ogrodzeniu oraz przyczyni się do 
pozyskania środków finansowych dla gminy, bez konieczności zawierania 
kolejnych 3-letnich umów dzierŜawy, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
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 XIII/248/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 22 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Górników Staszicowskich. 
Nieruchomość gruntowa połoŜona w Kielcach przy ulicy Górników 
Staszicowskich, oznaczona w ewidencji gruntów m. Kielce /obr. 0020/ jako 
działka nr 899 o pow. 0,0531ha, objęta księgą wieczystą KW Nr 
KI1L/00091239/5, stanowi własność Miasta Kielce. Z uwagi na konieczność 
pozyskania środków finansowych w celu realizacji budŜetu Miasta Kielce 
zasadna jest sprzedaŜ przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu, a w 
związku z tym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach 
niniejszej uchwały. 
 
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 XIII/249/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Górników Staszicowskich. 
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Pkt. 7. 23 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy śeromskiego 1A. 
Proszę o wyraŜenie zgody na sprzedaŜ udziału gminy Kielce, który wynosi 
1657/10000 części w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na 
rzecz współwłaściciela nieruchomości. Jest to kolejna uchwała z prowadzonej 
przez władze miasta polityki zmierzającej do regulacji stanów prawnych 
nieruchomości zabudowanych, równieŜ budynkami osób fizycznych, w których 
gmina ma swoje udziały. PoniewaŜ ustawodawca daje moŜliwość, mając na 
względzie cel regulacji i zmierzania do tego, aby nieruchomości miały moŜliwie 
najmniejsza liczbę właścicieli i by własność była w jednym ręku skupiona. My 
wychodząc temu naprzeciw i chcąc uprościć właścicielom moŜliwość 
dysponowania, gospodarowania tą nieruchomością, co będzie miało 
niewątpliwie wpływ na wygląd tych budynków, wnosimy o podjęcie tej 
uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/250/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy śeromskiego 1A. 
 
Pkt. 7. 24 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda. 
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi wystąpił do Prezydenta Miasta Kielce z prośbą 
o przekazanie nieruchomości niezabudowanej, dla potrzeb powiększenia 
zaplecza z uwagi na sąsiedztwo z działką nr 431 na której znajduje się budynek 
Obwodowego Urzędu Miar w Kielcach Przekazanie przedmiotowej 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa umoŜliwi Skarbowi Państwa późniejsze 
przekazanie jej w zarząd dla Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi. Przedmiotowa 
nieruchomość stanowić będzie zaplecze komunikacyjne i manewrowe dla 
uŜytkowników przyrządów pomiarowych. Zarządzeniem Nr 12/2007 Wojewody 
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Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2007 roku Skarb Państwa wyraził zgodę na 
nabycie do zasobu przedmiotowej nieruchomości dla realizacji zadań 
Obwodowego Urzędu Miar w Kielcach. Biorąc pod uwagę powyŜsze oraz 
zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości, zasadne jest podjęcie przez 
Radę Miejską w Kielcach niniejszej uchwały. 
 
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 XIII/251/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ul. Św. Leonarda. 
 
Pkt. 7. 25 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Krakowskiej. 
Na nieruchomości objętej uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr 638/97 z dnia 
30 czerwca 1997r. „w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Krakowskiej”, będącej własnością Gminy Kielce, 
oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 221/1 o pow. 
0,1627ha, zamontowane są urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń 
gruntowych w rejonie ujęcia wody Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Kielce. Lokalizacja piezometrów w znaczny sposób ogranicza moŜliwości 
korzystania z tej nieruchomości. Ponadto konieczność monitorowania 
zanieczyszczeń w rejonie ujęcia wody GZWP Kielce uniemoŜliwia zmianę 
lokalizacji jak teŜ likwidacji tych urządzeń.  Z uwagi na powyŜsze, działka nr 
221/1 nie moŜe być przedmiotem sprzedaŜy przez Gminę Kielce. Stąd zasadne 
jest uchylenie w/w uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie  
Za    – 25 
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Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIII/251/2007 z dnia 6 września 
2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Krakowskiej. 
 
Pkt. 8 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Joanna Grzela, 
2. Jacek Nowak, 
3. Tomasz Bogucki, 
4. Jan Gierada, 
5. Marian Kubik, 
6. Jacek Wołowiec. 

 
Pkt. 9 
 
Radny Władysław Burzawa 
Mam propozycję do przemyślenia: na skrzyŜowaniu ulic Zagnańskiej i 
Świętokrzyskiej bardzo często tworzą się korki i nie chodzi mi o to, Ŝe niedawno 
były targi tylko bardzo często tam się tworzą i być moŜe da się zrobić tak, aby 
światła umoŜliwiały, zielone światła były dłuŜej włączone dla samochodów, 
które wjeŜdŜają do miasta albo wyjeŜdŜają, a na ulicy Zagnańskiej Ŝeby po 
prostu były krótsze. PoniewaŜ największy ruch samochodów jest właśnie 
wjeŜdŜając do miasta albo wyjeŜdŜając. Myślę, Ŝe wydłuŜenie tego czasu ułatwi 
po prostu i zmniejszy te korki. Druga sprawa to przy ulicy Krakowskiej nadal 
straszy nas przy wjeździe ten budynek po Geoprojekcie. On niby tam jest 
zabezpieczony siatką jakąś, która generalnie jest poprzerywana. To jest taka 
fatalna wizytówka Kielc, Ŝe to ja juŜ nie wiem, co z tym fantem zrobić. KaŜda 
osoba, która wjeŜdŜa do Kielc i widzi piękną Kadzielnię i ten zrujnowany 
budynek, bo to juŜ jest zdewastowany budynek, no nie wiem, myślę, Ŝe trzeba 
coś z tym fantem zrobić. No musimy w jakiś sposób wpłynąć na właściciela 
Ŝeby albo zabezpieczył ten budynek albo go rozebrał, bo to jest 
niedopuszczalne. 
 
Radny Marian Kubik 
Chciałem zasygnalizować, Ŝe 23 sierpnia była u nas delegacja z Łodzi, była pan 
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Maciej Grubski i pan Przewodniczący 
doraźnej Komisji ds. Sportu i Rekreacji pan Witold Skrzydlewski. Chodzi o to, 
Ŝe interesowali się w ogóle sportem u nas, budową hali sportowej byliśmy tam 
oglądaliśmy, aha jeszcze przepraszam od nas uczestniczyłem ja pan 
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Przewodniczący Artur Gierada i pan Przewodniczący Komisji Edukacji i 
Kultury Pan Jacek Wołowiec i wspólnie mieliśmy takie krótkie posiedzenie na 
temat finansowania sportu z budŜetu. Panowie się interesowali powszechną 
nauką pływania w Kielcach, oczywiście interesowali się jak wiemy budową 
stadionu i budową hali, byliśmy tam. Nawet mają taki zamiar taką halę u siebie 
wybudować. Wymieniliśmy powiedzmy kilka takich doświadczeń z naszej 
strony i ze strony Łodzi takŜe myślę, Ŝe to spotkanie było nader udane i 
powiedzmy my przede wszystkim chcieliśmy się zainteresować sprawami 
informacji turystycznej i takie zaproszenie otrzymaliśmy i myślę, Ŝe 
wybierzemy się tam z rewizytą. 
 
Radny Jan Gierada 
Mam zaszczyt poinformować państwa i poprosić oczywiście serdecznie 
Ŝebyście państwo jutro wzięli udział, przekazałem Wam zaproszenie na koncert 
charytatywny, jest to juŜ 6 koncert, na Kadzielni o godz. 18.30, bardzo dobre 
zespoły są Bajm i Kashmir. Zapraszam z rodzinami koleŜanki i kolegów 
radnych, takŜe po koncercie będzie takŜe tam coś do zjedzenia, jakieś tam piwo. 
Serdecznie państwa zapraszam w imieniu swoim i pana Redaktora Naczelnego 
Wróbla, z którym to koncert robię. Oczywiście gdyby ktoś chciał jakieś datki 
wpłacić to tam będzie aukcja, moŜna coś kupić i złoŜyć datki bez względu na to, 
kto jest, z jakiej opcji politycznej, bo dzieci na polityce się nie znają. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Proszę panów Przewodniczących Komisji, którymi kierują o przygotowanie 
planów pracy na okres wrzesień – grudzień 2007 i przekazanie przyjętych juŜ 
przez Komisje planów najpóźniej do połowy września do Biura Rady Miejskiej. 
Część juŜ jest przekazana, bardzo dziękuje tym Przewodniczącym, którzy 
wywiązali się juŜ z tego obowiązku. 
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 6 września 2007 roku. 
 
 
 
Protokółowała     Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 


