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Protokół Nr XV/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 27 września 2007 roku, w godz. 10.00-15.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych.  
Nieobecni radni: Stanisław Góźdź, Zbigniew Piątek. 
 
Do pkt 1 
 
Otwieram 12 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 27 września 2007roku. 
Proszę państwa o powstanie. Z wielkim Ŝalem, przekazuję wiadomość, Ŝe 
14 września br. zmarł Marek Piotrowicz. Człowiek wielce zasłuŜony dla Kielc 
i samorządu kieleckiego. W latach 1998-2002 Wiceprezydent Kielc. 
W ubiegłej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim 
radnym, pracownikom Urzędu Miasta i StraŜy Miejskiej za udział 
w ubiegłotygodniowych uroczystościach pogrzebowych. Marek przeŜył 57 lat. 
Odszedł za wcześnie. Proszę uczcijmy jego pamięć.  
Rada Miejska, minutą ciszy, uczciła pamięć Marka Piotrowicza. 
 
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta, jego zastępców 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, szczególnie pracowników MPK Kielce 
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 
stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych, 
a więc stwierdzam prawomocność otwartych przed chwilą obrad. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 19 września 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 4 wnioski od pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad: 
 



 2

− zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 
w mieście Kielce; 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 2); 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 3); 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 4). 

 
Ja wnioskuję do Wysokiej Rady aby punkt 8 porządku obrad, tj.: „Przyjęcie 
zalecenia Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach”, przenieść na początek obrad i nadać mu 
numer 6.  
 
Radny Robert Siejka 
Pan Prezydent ubiegł mnie jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą zmiany nazwy 
ulicy w mieście. Chodzi o ul. Gagarina. Natomiast chciałbym równieŜ prosić 
o zdjęcie z porządku obrad kolejnej uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 
w Kielcach, dotyczącą osiedla Na Stoku, w imieniu mieszkańców tego osiedla, 
którzy protestują wnoszę o tą zmianę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Dotyczy to punktu „nadania nazwy ulicy” Chodzi o ul. Orląt Lwowskich.  
 
Radny Robert Siejka 
W porządku, który ja mam jest „zmiany nazwy”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Będziemy teraz operować nazewnictwem „nadania nazwy”. Traktuję to jako 
kolejny wniosek do zmian w porządku obrad. Poddaję pod głosowanie 
wnioski dot. zmian porządku obrad. 
 
I. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
nazwy ulicy w mieście Kielce. (dot. ulicy Gagarina) 
 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 2). 
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Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 3). 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 (projekt nr 4). 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
V. Wniosek o przeniesienie punktu Nr 8 porządku obrad na początek obrad 
i nadanie mu Nr 6. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad. 
 
VI.  Wniosek radnego Roberta Siejki o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce. (dot. ulicy Orląt 
Lwowskich) 
 
Głosowanie: 
Za   – 9 
Przeciw   – 14 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska nie przyjęła wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
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nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
przegłosowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający przedstawione zmiany. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 

6 września 2007r. oraz 12 września 2007r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6. Przyjęcie zalecenia Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach. 
7. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 

2007r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 
instytucji kultury oraz zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007r.. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 

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

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

na 2007 rok (proj. nr 3); 
4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 

na 2007 rok (proj. nr 4); 
5. przyjęcia Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na 

lata 2008-2012; 
6. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą 

Chmielnik oraz Gminą Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod 
nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”; 

7. zmieniająca uchwałę w sprawie załoŜenia gimnazjum w Kielcach; 
8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Kielce, 
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9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Kielce, 

10. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 
bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kielcach na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

11. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Szpital Miejski 
Św. Aleksandra w Kielcach, 

12. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień 
w Kielcach; 

13. uchwalenia Programu współpracy w 2008r. Miasta Kielce 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego; 

14. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 
jednego punktu w Domu dla dzieci w Kielcach, Os,. Na Stoku 42a; 

15. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 
jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Jana III 
Sobieskiego 30; 

16. w sprawie tablicy pamiątkowej przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach; 
17. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/787/2005 Rady Miejskiej 

w Kielcach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie pomnika „HOMO 
HOMINI Nowy Jork 11.09.2001”; 

18. nadania nazwy ulicy w mieście Kielce; 
19. wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

w Kielcach niektórych obiektów i urządzeń znajdujących się na 
terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce; 

20. w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Batalionów 
Chłopskich; 

21. w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Dymińskiej 73; 

22. w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach na terenie 
Osiedla Dąbrowa II; 

23. w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Na Stole; 

24. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce 
Śródmieście – Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków Kielc”. 

9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
11/ Zamknięcie obrad. 
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Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 6 września 2007 r. i 12 września 
2007 r. Radny oraz kaŜdy uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się 
z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt 
nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do protokołów.  
 
I. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 
6 września 2007 roku. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XIII/2007  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 6 września 2007 r. 
 
II.  Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 
12 września 2007 roku. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XIV/2007  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 12 września 2007 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Kielcach trzydziestosobową grupę 
radnych i pracowników Urzędu Miasta Gotha. Naszego partnerskiego miasta 
w Niemczech. Dziękuję państwu radnym, którzy wzięli udział w panelach 
dyskusyjnych z naszymi gośćmi w dniu 21 września. 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, doktor Janusz Kurtyka, na moje ręce, 
złoŜył podziękowanie dla Rady za włączenie się w zainicjowaną akcję 
upamiętnienia, w całej Polsce, 63 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego.  
Informuję, Ŝe z wyjątkiem Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, do dnia wczorajszego zostały złoŜone 
plany pracy Komisji na II półrocze 2007 roku. Proszę wymienione Komisje 
o jak najszybsze dostarczenie planów pracy. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe Miasto Kielce, po raz pierwszy, na DoŜynkach 
Wojewódzkich, wystawiło swój wieniec doŜynkowy, który w pełnej 
okazałości jest wystawiony na sali obrad. Informuję teŜ, Ŝe wieniec został 
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ośpiewany i otańczony co wróŜy dobrze dla plonów rolników z Kielc. 
Informuję teŜ o zwyczaju, Ŝe warto uszczknąć choćby jedno ziarno z kłosów 
pszenicznych, aby dostatek gościł w domach przez cały rok. Bardzo 
serdecznie dziękuję pracownikom Zieleni Miejskiej za przygotowanie tak 
pięknego wieńca. 
W okresie między sesjami została złoŜona jedna interpelacja przez radną 
Joannę Grzelę w dniu 25 września. 
 
Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej. /w załączeniu do 
protokołu/ 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałbym prosić pana Prezydenta o udzielenie informacji w dwóch sprawach. 
Jedna dotyczy bezpośrednio działań pana Prezydenta, druga dotyczy zakresu 
działalności Zastępcy Prezydenta pana Andrzeja Syguta. 
Wiem, Ŝe na dzień jutrzejszy zaplanowane jest pana spotkanie 
z przedsiębiorcami skupionymi w Staropolskiej Izbie Przemysłowo – 
Handlowej i będzie pan udzielał informacji na temat porozumienia 
i utworzenia spółki polsko – chińskiej. PoniewaŜ moja wiedza, myślę Ŝe 
wiedza większości radnych jest w tym temacie nikła, bardzo bym prosił pana 
Prezydenta o udzielenie informacji o podjętych przez pana w tym zakresie 
działaniach. Jakie są cele, jakie są zamierzenia spółki, której utworzenie jest 
planowane? Kiedy taka spółka ma być utworzona i jakie cele strategiczne tej 
spółki się planuje? Są to bardzo istotne sprawy dotyczące funkcjonowania, 
stąd prośba o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. 
Druga sprawa dotyczące konkursu na dyrektora w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, dotyczy bezpośrednio pana dyrektora Pawlika. Chciałbym 
prosić o informację z pierwszej ręki a nie opierać się na informacjach 
medialnych. Dla mnie, radnego który, tak się złoŜyło Ŝe w ubiegłym roku 
skończyłem studia menedŜerskie właśnie z panem dyrektorem Pawlikiem i dla 
mnie sytuacja, którą wyczytuję z mediów jest niewiarygodna. Doktor 
ekonomii, menedŜer, absolwent studiów menedŜerskich, miałby podrobić 
podpis w błahej sprawie. Jeszcze pan Kurator, wszelkie informacje dotyczące 
tego, czy ten podpis ewentualnie został podrobiony, czy nie podrobiony 
zasnuwa jakąś tajemnicą. Nie jest to dla mnie sytuacja normalna, wyobraŜalna 
i myślę, Ŝe jako radni powinniśmy mieć informację z pierwszej ręki 
i Wiceprezydent Sygut wyjaśni nam tą sytuację. Dwie prośby. Działo się to 
miedzy sesjami więc pozwoliłem sobie zadać te pytania w tej części.  
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Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Od pana się dowiedziałem, jaki jest temat jutrzejszego spotkania, bo o Ŝadnej 
spółce nie będziemy mówić, za to będziemy mówić o potencjale 
wykonawczym, który zagwarantuje wykonanie zadań związanych 
z pieniędzmi unijnymi. Ten element być moŜe będzie tam obecny. Zapewniam 
państwa, Ŝe nie ma mowy o spółce na zewnątrz, dopóki z państwem tego nie 
uzgodnię. Jest wstępne porozumienie podpisane z firmą chińską ale z naszej 
strony jest wymagane przygotowanie się do tego i na pewno radni będą 
pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. JeŜeli chodzi o pana Pawlika. Trzeba 
powiedzieć bardzo jednoznacznie – dokument, który wpłynął z Kuratorium 
uniemoŜliwił powołanie pana Pawlika na dyrektora. Opinia, do tej pory, 
o panu Pawliku, ze strony władz miasta była pozytywna. Nic się nie zmieniło. 
Prawnicy mogą to potwierdzić, jest dokument, który go wyeliminował ze 
starania się o to stanowisko. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Ja teŜ w tym punkcie. MoŜe powinienem zabrać głos w sprawach róŜnych albo 
w interpelacjach ale sprawa jest dość waŜna i dotyczy właśnie kwestii 
związanej z wyborem dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na 
początek taki krótki komentarz. Od kilku lat zajmuję się oświatą. Byłem 
pracownikiem kuratorium oświaty, pracowałem w nadzorze pedagogicznym 
i powiem, Ŝe od pewnego czasu tej sytuacji całej nie rozumiem i z kaŜdym 
dniem ona się robi coraz bardziej skomplikowana i niejasna. Na dobrą sprawę 
nie wiem gdzie leŜy prawda. Zadaję takie generalne pytanie o wyjaśnienie 
sprawy zadał pan Stanisław Rupniewski ale ja postanowiłem takie pytanie 
zadać bowiem na moje ręce wpłynęło pismo ze strony przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej, Ŝe w jakiś sposób utrudnia im się wybór członków komisji, 
którzy mogliby brać udział w komisji konkursowej. Sytuacja, dla mnie, jest 
o tyle skomplikowana bo znając prawo oświatowe, wiem, ze Rada 
Pedagogiczna ma prawo, na swój wniosek, jeśli 1/3 osób spośród Rady 
Pedagogicznej chce zwołania Rady Pedagogicznej, to taka Rada Pedagogiczna 
powinna się odbyć. Mam tutaj wątpliwości i proszę o wyjaśnienie, bo 
przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły i on prowadzi tą 
Radę Pedagogiczną. Jeśli dyrektora szkoły nie ma, to statut szkoły nie 
przewiduje kto ma prowadzić tą Radę Pedagogiczną. Jeśli ta Rada 
Pedagogiczna odbyła się bez dyrektora, to nie wiem czy ona ma, czy 
postanowienia tej Rady mają moc sprawczą, wiąŜącą. Dlatego bardzo bym 
prosił o wyjaśnienie tej sytuacji. Czy regulamin Rady Pedagogicznej 
przewiduje taką sytuację, gdy inna osoba – nie dyrektor szkoły, prowadzi 
Radę Pedagogiczną? Prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji, bo otrzymałem 
takie pismo i jako pracownik kuratorium z siedmioletnim doświadczeniem, nie 
wiem jaka jest sytuacja w tym momencie, a z racji tej, Ŝe pan Prezydent 
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pracował o wiele dłuŜej w tej instytucji to moŜe tą sprawę w jakiś jasny 
sposób nam wszystkim przedstawi.  
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
W tej informacji którą przedkładałem na pytanie pana Adama Jaskóły dodam 
następujące. W tej chwili w aktach Wydziału Edukacji znajduje się uchwała 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Oskara Langego 
o nie wytypowaniu kandydatów do komisji konkursowej. Czyli jest uchwała 
Rady Pedagogicznej, która rezygnuje z udziału w pracach komisji 
Konkursowej. Jest to uchwała Rady z 11 września. Jest równieŜ uchwała Rady 
Rodziców z 13 września rezygnująca z udziału w pracach Komisji 
Konkursowej mającej na celu wyłonienie dyrektora. Jest równieŜ 
w dokumentach Wydziału pismo, skierowane do Prezydenta Miasta Kielce 
przez panią mecenas ElŜbietę Mazurek, właścicielkę kancelarii adwokackiej 
z informacją, Ŝe wystąpiła w imieniu pana Andrzeja Pawlika z pozwem do 
sądu rejonowego w Kielcach o złoŜenie oświadczenia woli albowiem pan 
Andrzej Pawlik nie przystąpi do konkursu. Jest równieŜ w aktach Wydziału 
Edukacji zalakowana koperta, wysłana przez Andrzeja Pawlika w dniu 
21 września br. będąca ofertą pana Andrzeja Pawlika, Ŝe do konkursu 
przystępuje. Z prasy dowiedzieliśmy się, Ŝe odbyło się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej a takŜe posiedzenie Rady Rodziców, wczoraj i przedwczoraj, 
na których oba te ciała podjęły decyzję o tym, Ŝe przyślą swoich kandydatów 
do komisji konkursowej. Tak w świetle zgromadzonych dokumentów wygląda 
ta sprawa.  
 
Radna Alicja Obara 
Chciałam w takim wypadku zapytać pana Prezydenta, jedno pytanie, czy jeŜeli 
Rada Rodziców zdecydowała się przysłać swoich kandydatów do konkursu, 
który ma się odbyć i Rada Pedagogiczna równieŜ, czy oni będą mogli wziąć 
udział w tym konkursie? Bo to właściwie o to w tej chwili chodzi. JeŜeli 
będzie konkurs. 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Ja mogę złoŜyć pewne oświadczenie woli, Ŝe dla mnie i dla Prezydenta Miasta 
ideałem jest sytuacja w której biorą udział w pracach komisji wszyscy jej 
ustawowi członkowie. Ze strony Urzędu Miasta nie będzie wykonany Ŝaden 
krok, który by to im uniemoŜliwiał. Dlaczego ta asekuracja. Uchwały Rady 
Pedagogicznej, jak pani wie, podlegają nadzorowi Kuratora a nie nadzorowi 
organu prowadzącego. Stąd, poniewaŜ wiem, Ŝe Kurator się tą sprawą 
zajmuje, ja mogę się wypowiedzieć w imieniu Prezydenta i swoim, Ŝe z naszej 
strony, jest stanowisko takie, Ŝe powinni wziąć udział, jeŜeli taką wolę wyraŜą 
i przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
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Radna Alicja Obara 
Czy Kurator moŜe ich wyprosić z konkursu? 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Ja mogę się wypowiadać w imieniu Prezydenta nie mogę się wypowiadać 
w imieniu Kuratora. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Moja wypowiedź będzie dotyczyć wątpliwości do wypowiedzi radnego Jacka 
Wołowca. Prawo oświatowe mówi, Ŝe w momencie kiedy nie ma dyrektora 
a jest osoba powołana na stanowisko dyrektora to przy tej szkole jest dyrektor.  
 
Do pkt. 6 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił projekt zalecenia 
Rady Miejskiej dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. 
w Kielcach. 
Nadal obowiązuje uchwała, która daje mi legitymację i zobowiązuje mnie do 
zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Ta uchwała ma 
juŜ swoją historię i wiadomo, Ŝe jedyna zainteresowana spółka jaką była firma 
Veolia, cała ta procedura została sfinalizowana podpisaniem umowy o zbyciu 
85% udziałów. W międzyczasie doszło do protestów załogi i nastąpiło 
porozumienie pomiędzy mną, panem Wojewodą i Związkiem Zawodowym 
Solidarność w MPK, w którym zobowiązałem się, Ŝe utworzona spółka 
pracownicza będzie podmiotem, któremu będę chciał zbyć minimum 51% 
udziałów. Jedyną przeszkodą, która była do tej pory, była podpisana umowa 
z Veolią, która tak na dobrą sprawę, po wpłaceniu pieniędzy mogłaby się stać 
automatycznie właścicielem 85% udziałów. Po blisko dwóch tygodniach 
negocjacji, dlatego, Ŝe zbycie nastąpiło w formie aktu notarialnego, 
odstąpienie musiało nastąpić teŜ aktem notarialnym. Od wczoraj jestem 
w posiadaniu dokumentu potwierdzonego. Przeczytam dwa punkty tego 
porozumienia, które mają niezwykłe znaczenie dla sprawy: 
„Kupujący i Sprzedający oświadczają, Ŝe na mocy zgodnych oświadczeń woli 
rozwiązują umowę sprzedaŜy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zawartą w dniu 20 czerwca 2007 roku, 
zmienionej aneksem z dnia 21 sierpnia 2007 r.” 
Następny punkt: 
„Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy o której mowa w § 1 i nie będą występować 
z Ŝadnymi roszczeniami z tego tytułu. Strony nie wnoszą takŜe Ŝadnych 
zastrzeŜeń do niniejszego porozumienia.” 
To porozumienie zamyka rozdział Veolii w kontaktach z miastem 
i z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji. JeŜeli państwo radni podejmą 
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decyzję o takim zaleceniu, ja jestem gotowy podjąć w kaŜdej chwili 
negocjacje. Przypomnę, Ŝe właściwie wszystko jest przygotowane do zbycia 
udziałów, łącznie z wycenami i z warunkami. Ruch będzie po stronie 
pracowników. JeŜeli dostanę informację, Ŝe spółka została zawiązana, 
ukonstytuują się władze, które reprezentują tą spółkę, deklaruję, Ŝe odwrotnie 
przystąpimy do prac związanych ze zbyciem udziałów.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gwoli wyjaśnienia, chcę tylko państwu powiedzieć, Ŝe projekt zalecenia Rady 
Miejskiej, które państwu przedstawiłem w materiałach na sesję, był omawiany 
przeze mnie z panem Prezydentem, jak równieŜ z Zespołem Radców 
Prawnych. Cały czas jest to Zalecenie Rady Miejskiej, jak równieŜ jego 
projekt, który został państwu przedłoŜony, jest projektem Rady Miejskiej.  
 
Radny Jan Gierada 
Jest takie brzydkie powiedzenie Ŝe jak jest wojna cierpią wszyscy. Nie będę 
wracał do przeszłości. Przeszłość nie wraca jako Ŝywe zjawisko w dawnej 
postaci, jak ktoś powiedział. Pewne elementy były niepotrzebne i nie chcę do 
tego wracać. Podtrzymuję to co myślę i to co nasuwa mi ogromne 
wątpliwości. Rozwiązanie to, Ŝe powstanie spółka pracownicza, mnie 
osobiście nie przekonuje. Chciałbym dzisiaj usłyszeć, czy jest ktoś w stanie, 
na tej sali, powiedzieć prawdę radnym i mieszkańcom, za ile, w jakim terminie 
spółka wystąpi przed sezonem zimowym o dofinansowanie z miasta, nie wiem 
jakiej kwoty. Chciałbym się na ten temat dowiedzieć. Jeśli to ma być spółka 
pracownicza, której 51% udziałów nie załatwia tematu w odnowieniu taboru, 
w utrzymaniu. W tej spółce, tej firmie od dawna jest potrzebna głęboka 
restrukturyzacja. Takiej restrukturyzacji w moim odczuciu nie było. Nie będę 
się odnosił do osób prywatnych, czy osób, które tam całe Ŝycie zarządzają tą 
firmą lub zarządzały. śaden prezes, który był a było ich chyba siedmiu, nie był 
w stanie podołać swoim obowiązkom. Osobiście nie wierzę, Ŝeby ośmiu ludzi, 
kaŜdy z nich był zły. Po prostu przedsiębiorstwo wymaga głębokiej 
restrukturyzacji. JeŜeli to ma być na zasadzie takiej jak Miejski Szpital, który 
dostawał poŜyczki, a praktycznie dostawał darowizny i zadłuŜony jest na 
35 mln. zł, jak ZOZ miejski o którym będziemy dziś mówili, który ciągle nie 
jest zlikwidowany i który ma równieŜ ogromne zobowiązania wobec miasta 
i innych wierzycieli, to ja dziękuję za taką spółkę. Proszę o odpowiedź na 
pytanie przed głosowaniem, kto jest w stanie powiedzieć ile ta spółka juŜ 
w tym roku zaŜąda na zimę pieniędzy? 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
RównieŜ, jak mój przedmówca nie będę wracał do przeszłości, do 
popełnionych, moim zdaniem, przez pana Prezydenta błędów. Chciałem 
zauwaŜyć, Ŝe w mojej ocenie powstała sytuacja bardzo mało wyraźna. 
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Podpisane porozumienie przez pana Prezydenta budzi moje wątpliwości. O ile 
jeszcze rozumiem role związków zawodowych w tej sytuacji, bo prawa 
właścicielskie teŜ mogą być prawami pracowniczymi, tak nie bardzo 
rozumiem rolę Wojewody jako organu nadzorczego w tej całej procedurze. 
Rodzi się szereg bardzo zasadnych, z pozycji miasta, budŜetu tego miasta, 
pytań. Skoro, jak twierdzi pan Prezydent miasta nie jest stać na wydanie 
100 mln. zł na tabor, to czy tych pracowników zarabiających przecieŜ bardzo 
skromnie, bo zawsze to podkreślali, będzie stać na zakup tego taboru? Dziwi 
mnie pozycja nowo wyłonionego prezesa spółki, który juŜ na dzień dobry, nie 
zapoznając się z sytuacją finansową spółki, mówi o podwyŜkach, 
o dywidendzie. Panie prezesie, daj BoŜe. Przyszli szczęśliwi udziałowcy 
spółki Komunikacja Miejska, będę takim umownym hasłem nazywał nie 
nazwą. Ja jestem szefem spółki pracowniczej od siedmiu lat, obserwuję jak 
inne spółki pracownicze pracowały. Spółki pracownicze, których kapitał był 
mocno rozdrobniony nigdzie się nie udały. W większości funkcjonują te spółki 
tak jak ta którą kieruję, kiedy management sięgnął po kredyty, sięgnął do 
kieszeni po jakieś zaskórniaki i odkupił udziały od pracowników. Nigdzie nie 
udały się spółki, bo ja nie wyobraŜam sobie Ŝe 600 pracowników spółki będzie 
właścicielami przedsiębiorstwa. Chciałbym, Ŝeby się to udało. Ale sądzę, Ŝe 
problemy, z którymi miasto parało się przez ostatnie kilkanaście lat pozostaną. 
Tak jak powiedział mój przedmówca zapewne w ramach udziału 
mniejszościowego miasto będzie musiało wykładać ogromne pieniądze, 
przede wszystkim na zakup taboru. Nie wiem, panie prezesie, zwracam się do 
obecnego na sali prezesa spółki, jakim cudem wypłaci pan dywidendę, kiedy 
w spółkach tego typu pierwszą dywidendę wypłaca się po zakończeniu 
umowy, po spłaceniu wartości przedsiębiorstwa, czy przynajmniej jego części. 
Takie okresy to są co najmniej 10 lat. Rodzi się szereg pytań i chcę 
powiedzieć jako radny i myślę, Ŝe znajdę tu uznanie, czy moje stanowisko 
znajdzie uznanie moich koleŜanek i kolegów, Ŝe podejmując taką decyzję, 
zalecenie, my jako radni tego miasta musimy mieć szereg szczegółowych 
informacji. Jaka jest sytuacja finansowa teraz, po tym strajku? Jakie są 
perspektywy rozwoju? Jak ta spółka, wiemy, Ŝe ta spółka jeszcze nie powstała, 
gdyby powstała to przynajmniej wiedzielibyśmy jakie są szanse 
funkcjonowania tej spółki. Jaki kapitał zostanie wniesiony przez 
pracowników? PrzecieŜ trzeba ten kapitał wnieść. Jaka jest wartość tego 
przedsiębiorstwa? Cały czas, panie Prezydencie, jako radni nie mieliśmy tych 
informacji. Nadal ich nie mamy. Dla mnie bardzo niezręcznym wydaje się, Ŝe 
to pan Prezydent przygotowuje zalecenie Rady Miejskiej dla siebie. śe 
inicjatywa nie wychodzi od Rady Miejskiej tylko od organu wykonawczego 
a Rada Miejska daje panu zalecenie. Pogodziłem się juŜ, Ŝe w sytuacji bardzo 
mocnej władzy wykonawczej, po wprowadzeniu wyborów bezpośrednich 
dochodzi do sytuacji, Ŝe to pan, jak to było w przypadku 6 września wyznacza 
termin sesji Rady Miejskiej a nie Przewodniczący. Ale nie idźmy aŜ tak 
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daleko bo to jest złamanie prawa. Na te pytanie i szereg innych, warto, Ŝeby 
radni przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji znaleźli odpowiedź i ta 
moja wypowiedź nie jest skierowana przeciwko pracownikom zakładu, którzy 
przecieŜ przeŜyli wiele stresów ale jest skierowana ku temu aby i oni mogli 
podejmować decyzję bo za chwilę ktoś ich zapyta ile pan panie X, ile pan 
panie Y kupuje tych udziałów? Na ile ma pan środki? Wiemy, Ŝe krezusi tam 
nie pracują. Są to, co wielokrotnie panowie pokazali dobrzy fachowcy ale czy 
to, Ŝe ktoś jest dobrym kierowcą moŜe świadczyć, Ŝe będzie umiał te pieniądze 
zainwestować? JeŜeli nie, to czy ktoś w imieniu tych pracowników będzie 
mógł tak zainwestować te pieniądze, Ŝeby rzeczywiście, przynajmniej po 
dziesięciu latach ci pracownicy, wzięli pierwszą dywidendę? Wielokrotnie, 
prywatyzacje duŜych przedsiębiorstw powodowały, Ŝe akcje, czy udziały były 
potem zwykłymi papierami i do kosza. Tak było w przypadku duŜych 
przedsiębiorstw jak Star Starachowice, Mesko i inne przedsiębiorstwa, gdzie 
akcje, tam były spółki akcyjne nie udziały, traciły wartość a dokumenty jako 
bezwartościowe, trafiały do kosza, bo nie da się tym tapetować mieszkania. 
Nie chciałbym aby cięŜko wypracowane pieniądze tych pracowników, którzy 
siedzą po mojej prawej stronie, jako przedstawiciele załogi i wszystkich 
innych pracowników tego przedsiębiorstwa, cięŜko zapracowane, straciły 
kiedyś wartość a miasto pozostało z tymi samymi problemami, z którymi 
boryka się od kilkunastu lat.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jeszce raz chcę państwa zapewnić, Ŝe podejmując dyskusję nad tym 
zaleceniem i ewentualne jego przyjęcie, Rada korzysta ze swoich statutowych 
uprawnień. Projekt tego zalecenia rzeczywiście był konsultowany ze stroną 
pana Prezydenta jak równieŜ z Zespołem Radców Prawnych. Jest to zalecenie 
Rady Miejskiej skierowane do pana Prezydenta.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Nie chciałbym, Ŝebyśmy tu popadli w taki minorowy nastrój, Ŝe to, co 
uwiarygodnimy w sposób formalny zakończy się totalną klęską. Rzeczywiście 
ja słyszę w kuluarach, trzy miesiące, cztery miesiące – nie wyjdzie. Owszem 
ja zgadzam się z panem Rupniewskim i z panem Gieradą. Oni są 
ekonomistami i moŜe dogłębniej patrzą na tą kwestię. Ja patrzę poprzez 
pryzmat społeczny. Został rozwiązany powaŜny problem społeczny. Pojawiła 
się nowa jakość. De facto, jeśli powstanie spółka pracownicza to pracownicy 
będą w jakiś sposób właścicielami i będą czuli ten cięŜar ogromnej 
odpowiedzialności, Ŝe to jest ich i muszą wszystko ze swojej strony zrobić, 
Ŝeby ta spółka funkcjonowała. Rozwiązanie w ten sposób problemu pokazuje, 
ze samorząd to nie jest taka instytucja, która ma tylko patrzeć na zysk. Ona ma 
pomagać mieszkańcom w funkcjonowaniu. Szanowni państwo, powiem 
szczerze, nie wiem co by się stało, gdyby firma została sprywatyzowana. Ile 
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osób by straciło pracę. W momencie powstania tej spółki jest szansa, Ŝe takie 
zjawisko się nie pojawi. Tu samorząd zachowuje się jako instytucja, która 
działa społecznie i wspiera. Jeśli samorząd nie pełniłby takiej funkcji to 
byłoby bardzo źle. To mógłby być tylko fabryką, firmą. Tu widzę kolejny, 
ogromny plus. Trzecia rzecz, bardzo istotna, która mnie napawa optymizmem, 
to jest moje osobiste zdanie, mam nadzieję, Ŝe nowy menedŜer, nowy szef 
spółki, wybrany w jakiś sposób przez załogę, to jest ta właściwa osoba na tym 
odpowiednim stanowisku. Przyglądając się z boku, mam takie wraŜenie, Ŝe do 
tej pory ta instytucja miała duŜego pecha i nie trafiała na odpowiednich 
menedŜerów. MoŜe byli to dobrzy finansiści ale nie potrafili się właściwie 
komunikować z załogą i to w jakiś sposób rodziło pewne konsekwencje. 
Myślę tak, jeśli szanowni państwo rzeczywiście będzie konieczność jakiejś 
pomocy z naszej strony, to powinniśmy to zrobić i wspomóc tą instytucję czyli 
MPK bo jest to de facto nasza firma. Myślę, ze ten cały projekt, ta nowa 
jakość, która się pojawiła zakończy się powodzeniem.   
 
Radny Jarosław Machnicki 
Często siedząc tutaj słyszę z ust moich kolegów, koleŜanek radnych, proszę 
przyjąć ogólnie, nie myślę tu o konkretnych osobach, Ŝe gdzieś wystąpiło 
naruszenie prawa, ma znamiona łamania prawa. Ja w takim przypadku, 
kaŜdemu radnemu powiem, niech wróci do roty przysięgi i stosuje się do tej 
roty. JeŜeli zna takie znamiona łamania prawa, powinien wiedzieć co z tym 
zrobić. Dziś na sali teŜ padło, Ŝe coś tam z tym prawem było niezgodne.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Najpierw chciałbym odpowiedzieć panu Janowi Gieradzie. Nie są 
przewidywane dopłaty. Przewidywany jest udział w projekcie unijnym. 
Pieniądze są zarezerwowane, są na liście indykatywnej, jeŜeli chodzi o zakup 
taboru. Beneficjentem moŜe być miasto, moŜe być spółka, moŜe to być nasz 
wiązany układ. Jest to projekt rzędu 50 mln. zł. Jest bardzo realny do 
skonsumowania. Do pana Rupniewskiego, jeŜeli chodzi o te wszystkie 
pytania, które pan postawił, one mają sens. Po to Ŝeby na nie odpowiedzieć, to 
zalecenie jest potrzebne. My się do tego musimy przygotować. Na pewno nie 
jest moim celem, ani załogi, jakiekolwiek samobójstwo gospodarcze. Kiedy ja 
byłem Wojewodą i pan był szefem firmy, te same pytania zapadały 
w stosunku do Suponu. Powiedziałem: „Dajcie im szansę”. Wydaje się, Ŝe ta 
szansa została wykorzystana. Dajmy szansę załodze, dajmy szansę nowemu 
prezesowi. Ja osobiście wierzę, Ŝe jeŜeli ten cały potencjał, który jest w tej 
załodze zostanie skierowany do tego, Ŝeby taką restrukturyzację zrobić, Ŝeby 
walczyć o to, by to miało sens ekonomiczny i gospodarczy, to taki sukces jest 
moŜliwy do osiągnięcia. Dlatego jeszcze raz proszę o przyjęcie tego zalecenia.  
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Radny Robert Siejka ad vocem 
Ad vocem do wypowiedzi pana radnego Wołowca, który duŜo nam mówił 
o nowej jakości, prospołecznym myśleniu. Ja mam takie wraŜenie, Ŝe pana 
stanowisko w tej sprawie zmienia się w zaleŜności od stanowiska pana 
Prezydenta Lubawskiego. PrzecieŜ w poprzedniej kadencji radni, między 
innymi pan, jak domniemam, głosowaliście 14 kwietnia 2005 roku za uchwałą 
o prywatyzacji tego przedsiębiorstwa i zezwoleniu panu Prezydentowi na 
podjęcie tych działań. Dziś pan mówi o trosce o pracowników i o spółce 
pracowniczej. Czy przez dwa lata zmienił pan zdanie w tym temacie? 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Robercie, tylko krowa nie zmienia swoich poglądów. Wystarczy 
troszeczkę pomyśleć, przeanalizować pewne kwestie i ja teŜ zmieniam 
poglądy. Pan teŜ często zapewne często zmienia poglądy.  
 
Radny Jan Gierada 
Panie Prezydencie, pytanie jest proste. Co się stanie, jeŜeli tych pieniędzy 
unijnych nie otrzymamy? Czy rozpatruje pan taką ewentualność?  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem równieŜ zabrać głos ad vocem wypowiedzi pana Prezydenta. Pan 
Prezydent pozwolił sobie, zresztą dziękuję, ze wysłuchał tych pytań które 
zadałem, przedstawić prywatyzację firmy, którą kieruję. Panie Prezydencie, 
wszystko się zgadza, tylko, Ŝe tam sytuacja była tego rodzaju, Ŝe to urząd 
namawiał nas wiele lat do prywatyzacji. Prywatyzacja ścieŜką najtrudniejszą, 
leasingu pracowniczego, była ustawowo skierowana do małych 
przedsiębiorstw, zatrudniających maksimum 50 pracowników. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji nigdy nie było i nie jest takim 
przedsiębiorstwem, a sytuacja, w której podjął pan takie decyzje, zupełnie inne 
niŜ pan planował, została wywołana przez strajk, który wiemy jak się 
zakończył. Myślę, Ŝe niestety nie moŜna uŜyć tego porównania i cały czas, te 
niebezpieczeństwa, o których wspomniałem istnieją. Proszę, Ŝeby pan je wziął 
pod rozwagę. Staram się być  w pańskiej sytuacji i rozumieć pana rozterki. 
Decyzje są bardzo trudne więc proszę potraktować tą moją wypowiedź jako 
głos doradczy a nie głos przeciwny. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść zalecenia 
Rady Miejskiej i poddał je pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 6 
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Rada Miejska w Kielcach przyjęła zalecenie z dnia 27 września 
dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 minutową 
przerwę do godziny 11.30. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Do pkt. 7 
 
Jan Chudzik zastępca dyrektora Wydziału BudŜetu przedstawił informację 
o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 2007r. 
/w załączeniu do protokołu/ 
Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado 
PoniewaŜ w pierwszym półroczu wspomagałem Prezydenta w realizacji 
budŜetu 2007 r. pani Skarbnik zaproponowała bym przedstawił jego realizację. 
Stosownie do postanowień uchwały Wysokiej Rady z dnia 25 czerwca 2003 
roku Prezydent Miasta przekazał paniom i panom radnym: 

− informację o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I-sze 
półrocze 2007 roku, 

− informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
oraz zakładów opieki zdrowotnej za I -sze półrocze 2007 roku, 

− sprawozdanie z wykonania inwestycji rocznych i wieloletnich oraz 
wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w I-szym 
półroczu 2007 r. 

Na dzień dzisiejszy dysponujemy równieŜ materiałem liczbowym 
obrazującym realizację budŜetu Miasta za 8-em miesięcy br. Stąd teŜ 
przedstawiając Wysokiej Radzie wprowadzenie do dyskusji nad wykonaniem 
budŜetu za I-sze półrocze 2007 roku osiągnięte wyniki uzupełniać będę 
danymi liczbowymi za ten okres. 
BudŜet Miasta wg uchwały budŜetowej z dnia 21 grudnia 2006 roku zamknął 
się po stronie dochodowej i wydatkowej /dochody + przychody, wydatki + 
rozchody/ kwotą 612 029 tys. zł. W okresie 6-ciu miesięcy wzrósł do kwoty 
655 797 tys. zł, a za 8-em miesięcy br. o 10% tj. do kwoty 672 777 tys. zł.  
Na wzrost kwoty budŜetu miały wpływ przede wszystkim: 
− wprowadzenie do budŜetu br. pozostałej części dodatniego, wyniku 

finansowego z wykonania budŜetu za 200-6 rok w kwocie 11 212 tys. zł, 
− zwiększenie zapotrzebowania na kredyt bankowy oraz poŜyczkę 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
łącznie o kwotę 15 849 tys. zł /pierwotnie planowano 24 676 tys. zł 
faktycznie zaś za 8-em miesięcy zapisano 40 525 tys. zł/, 
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− otrzymana z budŜetu państwa dotacja celowa na realizację zadań własnych 
gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej 
kwocie 8 168 tys. zł, 

− planowanych dochodów własnych o kwotę 2 866 tys. zł, 
− przyznanie przez Ministra Finansów dodatkowej kwoty subwencji ogólnej 

p.w. oświaty w wysokości 5 440 tys. zł, 
− środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

w wysokości 2 495 tys. zł na realizację zadań wodociągowo-
kanalizacyjnych na terenie Miasta. 

Planowany deficyt budŜetu Miasta wynoszący na początku roku 315 tys. zł 
wzrósł w omawianym okresie do kwoty 18 844 tys. zł Stosunek planowanego 
deficytu do dochodów wynosi 3,2 %, a więc jest bezpieczny. 
Zwiększenie strony dochodowej budŜetu Miasta w omawianym okresie 
w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu równieŜ strony wydatkowej. 
Szczególnie pozwoliły na urealnienie planowanych wydatków na inwestycje 
i pomoc społeczną. 
Pozytywnym zjawiskiem realizacji budŜetu jest wzrost wydatków na 
inwestycje o kwotę 33 348 tys. zł. Obecnie planowane środki na inwestycje 
stanowią 13,8% wydatków ogółem podczas, gdy na początku roku stanowiły 
9,2 %. 
Dochody ogółem wykonane zostały powyŜej teoretycznego wskaźnika 
wynikającego z upływu czasu za sześć miesięcy wynosi bowiem 56,6 % zaś 
na osiem miesięcy 71,9 % tj. o 5,3 punkty procentowe ponad wskaźnik 
teoretyczny. 
Dobre efekty osiągnięto w realizacji dochodów własnych, które w budŜecie 
Miasta stanowią 47%, zostały one wykonane z 6 m-cy w 54,3 %, a za 8 m-cy 
w 70,6 %. 
PoniŜej ogólnych wskaźników przebiega realizacja dochodów z udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z majątku. Pomimo, Ŝe 
większość ulg w tym podatku została zniesiona, to słaba realizacja udziałów 
w tym podatku wiąŜe się z obowiązującym systemem rozliczeń rocznych. 
W pierwszych miesiącach nowego roku słuŜby skarbowe zwracają nadpłaty za 
poprzedni rok ze środków jakie wpłynęły w roku bieŜącym. Sytuacja na tym 
odcinku ulegnie poprawie w II-gim półroczu, gdyŜ takie zwroty nie będą mieć 
miejsca. W ubiegłym roku dochody z tego źródła były przekroczone 
i sądzimy, Ŝe w obecnym roku będzie podobnie. 
Szczegółowa analiza wykonania dochodów wykazała, Ŝe jedynie w 2-ch 
pozycjach /opłaty adiacenckie, sprzedaŜ nieruchomości/, ma miejsce pewne 
zagroŜenie. 
JuŜ dziś wiemy, Ŝe nie będzie moŜna pobrać tej opłaty od nieruchomości na 
nowym projektowanym osiedlu Dąbrowa II oraz sprzedaŜy nieruchomości po 
placówkach ochrony zdrowia. 
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Pozytywne wyniki realizacji podatków i opłat lokalnych, a takŜe opłat za 
czynności cywilno-prawne pozwolą zniwelować ewentualny ubytek dochodów 
z tych dwóch źródeł. SłuŜby finansowe bieŜąco monitorują realizację 
dochodów własnych, tak by w stosownym czasie dokonać ewentualnych 
korekt. 
Po I-szym półroczu mamy znaczną nadwyŜkę budŜetową, ale zjawisko to 
występuje w większości jednostek samorządu terytorialnego w kraju i wiąŜe 
się z bardzo dobrą sytuacją gospodarczą. Rosną wynagrodzenia, spada 
bezrobocie i trwa dobra koniunktura na rynku nieruchomości. 
Dokonywanie wydatków z budŜetu Miasta nie idzie juŜ tak sprawnie jak 
wpływy środków finansowych z tytułu podatków, dotacji, subwencji czy opłat. 
Niskie kwoty wydatków 42,l% za 6-ść miesięcy i 56,3 % za 8-em 
w porównaniu do planu wiąŜe się z sezonowością niektórych wydatków. 
Dlatego teŜ słuŜby finansowe do miesięcznych informacji wprowadziły nowy 
element o realizacji strony wydatkowej budŜetu zwany „zaangaŜowaniem”. 
RóŜnica między wykonaniem, a zaangaŜowaniem wynika z tego, Ŝe 
w przypadkach drugich nie wszystkie zobowiązania zostały juŜ opłacone 
/np. za roboty, materiały/. 
W przypadku wydatków majątkowych wykonanie za 8-em miesięcy wynosi 
24,6 % i te wydatki w zasadniczy sposób rzutują na niskie - poniŜej 
teoretycznego wskaźnika wynikającego z upływu czasu - wykonanie 
wydatków, a tym samym wysoką nadwyŜką budŜetową za I -sze półrocze. 
Nieco lepsza sytuacja jest w realizacji wydatków bieŜących, gdyŜ za 6-ść 
miesięcy br. osiągnęły wskaźnik 46,5 %, a za 8-em miesięcy - 61,3 %.  
W przypadku wskaźników uwzględniających zaangaŜowanie wydatków są 
one zdecydowanie wyŜsze, gdyŜ dla wydatków majątkowych wynoszą 68,3 %, 
a dla wydatków bieŜących 81,3 %. Realizacja wydatków, szczególnie 
inwestycyjnych zdecydowanie ulegnie poprawie w ostatnich miesiącach roku. 
Zakładamy, Ŝe podobnie jak w latach ubiegłych zadania inwestycyjne zostaną 
wykonane w granicach planowanych kwot. 
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków na poszczególne grupy zadań 
przypada: 
− W oświacie i wychowaniu /dział 801 i 854/ kwota 126 914 tys. zł, co 

stanowi 57,4 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym kwoty 
wydatków na oświatą i wychowanie w wyniku wprowadzonych zmian 
wzrosły o 5,4 % i stanowiły 41,5% ogólnej kwoty wydatków. Za 8-em 
miesięcy wydatki w tej grupie osiągnęły 63,4 %, tj. poniŜej wskaźnika 
teoretycznego, wynikającego z upływu czasu, a wynoszącego 66,7 %, 

− W zadaniach pomocy społecznej /dział 852 i 853/ wydatki osiągnęły kwotę 
75 995 tys. zł, co w stosunku do planu po zmianach wynosi 52,9 %. 
Wydatki w okresie 8-miu miesięcy wzrosły o 7,4 % i stanowiły 24,9 % 
dokonanych wydatków ogółem. 

Obydwie grupy wydatków stanowią 66,4 % budŜetu, 
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− na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 700, 710 
i 900/ przypada kwota 12 058 tys. zł, co stanowi 36,5 % planu przed 
zmianami, a 27 % rocznego planu w zadaniach gospodarki komunalnej na 
niski wskaźnik rzutują wydatki inwestycyjne, 

− na zadania w zakresie budowy dróg przypada kwota 35 mln 729 tys. zł, co 
stanowi 59,7 % planu po zmianach. Wydatki te stanowią 11,7 % budŜetu, 

− na utrzymanie administracji publicznej wydatkowano 22 706 tys. zł, co 
stanowi w stosunku do planu po zmianach 51,1 %. Udział tych wydatków 
w budŜecie wynosi 7,4 % i na tym poziomie pozostaje od kilku lat, 

− na zadaniu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 8 783 
tys. zł, co stanowi w stosunku do planu 51,1 %. W ogólnej kwocie budŜetu 
wynoszą one 2,0 % wykonanych wydatków, 

− na zadania kultury fizycznej i sportu przypada 4 667 tys. zł, co stanowi 
36,2 %.  

Udział w całości wydatków na tą grupę przypada 1,5 %, 
− na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej 

przypada kwota 8 879 tys. zł, co w stosunku do planu wynosi 54,5 %. 
Wydatki te stanowią 2,9 % ogólnego budŜetu. 

Jak wcześniej wspomniałem tak za I-sze półrocze jak i za 8-em miesięcy 
budŜet Miasta zamknął się wysoką nadwyŜką budŜetową, liczoną jako róŜnica 
pomiędzy osiągniętymi kwotami dochodów i wydatków. Ale taka ocena jest 
zbyt optymistyczna. Wiadomo bowiem, Ŝe w I-szym półroczu samorządy 
przeprowadzają procedury przetargowe, pokonują przeszkody związane 
z wykupem gruntów oraz znalezieniem odpowiednich wykonawców 
inwestycji. 
WzmoŜone finansowanie następuje pod koniec roku, a o pozytywnym 
zjawisku w realizacji inwestycji świadczą wskaźniki zaangaŜowania tych 
wydatków. 
Obrazują one faktyczne kwoty rzeczywiście zrealizowane ale jeszcze nie 
rozliczone przez inwestorów. Za 8-em miesięcy wskaźnik ten wynosi 68,3 %, 
podczas gdy kasowo 24,6 %. W przypadku inwestycji realizowanych przez 
MZD wskaźnik zaangaŜowania jest wyŜszy, wynosi bowiem 87,8 %. 
Omawiając realizację strony dochodowej, która jest pozytywna, warto 
wspomnieć o kwocie uszczuplenia dochodów z tytułu nie zastosowania 
górnych stawek kwotowych wynikających z ustaw o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
W okresie I -szego półrocza do budŜetu nie wpłynęła łączna kwota 7 602 tys. 
zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 7 112 tys. zł oraz 490 tys. zł 
z tytułu podatku od środków transportowych. 
W okresie I-szego półrocza do Prezydenta Miasta wpłynęło 67 wniosków 
w sprawie zastosowania ulg, stosownie do przepisów ordynacji podatkowej. 
W ramach ustawowych uprawnień Prezydent Miasta pozytywnie rozpatrzył 
12 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 
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2 019 tys. zł, a w 2-ch przypadkach zastosowano ulgi w postaci rozłoŜenia na 
raty, w 3-ch odroczono termin płatności. 
ZadłuŜenie Miasta za 6-ść miesięcy wynosi ogółem 110 492 tys. zł, co stanowi 
18,3 % dochodów. Maksymalny próg całkowitego zadłuŜenia wynosi 60 % 
planowanych dochodów, a roczny moŜe wynosić 15 %. 
W naszym kraju najbliŜej maksymalnych progów zadłuŜenia są m. Kraków 
i Toruń a sytuacja finansowa budŜetów ich jest dobra. 
Zdaniem samorządowców obecne progi zadłuŜenia są archaiczne. Cieszy ich 
propozycja zmian w ustawie o finansach publicznych, która likwiduje 
ograniczenia w zadłuŜeniu. Nowe zasady liczenia zadłuŜenia samorządu, będą 
oparte na wysokości nadwyŜki operacyjnej ich budŜetów, a nie na dochodach. 
Póki co obowiązuje nas ustawa o finansach publicznych. 
W obu przypadkach obowiązujących progów zadłuŜenia sytuacja finansowa 
Miasta jest dobra i Miasto posiada pełną płynność finansową. 
Wysoka Rado! 
Pragnę równieŜ poinformować, Ŝe w dniu 25 września br. na ręce Prezydenta 
Miasta wpłynęła uchwała I-go Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 24 września 2007 r. w sprawie opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 2007 roku. 
Z treści uchwały wynika, iŜ po zbadaniu przedłoŜonej przez Prezydenta 
Miasta Kielce informacji uzyskała ona pozytywną ocenę. Uzasadnienie do 
uchwały zawiera uwagi z treścią których zapoznam Wysoką Radę 
bezpośrednio po moim wprowadzeniu do dyskusji, jeŜeli będzie taka potrzeba. 
Wnoszę o pozytywną ocenę i przyjęcie sprawozdania i informacji z wykonania 
budŜetu Miasta za I-sze półrocze 2007 r. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym się odnieść do dwóch problemów, które zauwaŜam przy ocenie 
wykonania budŜetu za I półrocze 2007 roku. Te problemy, jak i ocena całego 
wykonania były przedmiotem dyskusji i analizy Komisji BudŜetu i Finansów. 
BudŜet w części, która dotyczy gospodarowania nieruchomościami nie 
domyka się, w moich wyliczeniach na kwotę prawie 2.000.000 zł. Wynika to 
z tego, Ŝe z jednej strony są przychody większe niŜ planowane z poŜytków 
z nieruchomości ale z drugiej strony zaplanowana kwota opłaty adiacenckiej, 
która powinna zwiększyć stronę przychodową budŜetu o blisko 4 mln. zł 
a według oświadczenia urzędników biorących udział w Komisji BudŜetu 
i Finansów w tym roku nie moŜe być pobrana i nie naleŜy się jej spodziewać. 
Zaplanowany przychód przy opłacie adiacenckiej wynikał, przy planowaniu 
budŜetu na ten rok, ze scalenia i podziału nieruchomości gruntowych na 
osiedlu Dąbrowa. Z tego ruchu, nie tylko wynikała opłata, która powinna być 
pobrana przez miasto ale wynikają równieŜ naleŜności, które miasto ma 
obowiązek zapłacić ludziom biorącym udział w tym przedsięwzięciu. Tutaj 
miasto nie moŜe zrezygnować z odszkodowania czy z zapłacenia roszczeń 
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wynikających ze swojej decyzji, kierowaliśmy pytania do urzędników 
dlaczego opłata adiacencka jest pomijana, przypomnę Ŝe w roku ubiegłym 
było zero przychodów z opłaty adiacenckiej, w tym roku była zaplanowana na 
poziomie kilku milionów i teŜ będzie zero przychodów. Dlaczego w innych 
miastach opłata jest pobierana a w Kielcach nie? Państwo mówili, Ŝe są 
przeszkody, bo nie ma rozporządzenia. Ja jestem świeŜo po spotkaniu na 
Związku Miasta Polskich z ponad trzystu miastami uczestniczącymi w tym 
związku. Postawiłem problem opłaty adiacenckiej, Ŝeby mi przekazano 
informację w ilu miastach na ponad trzysta naleŜących do związku ta opłata 
jest pobierana i na jakiej podstawie. Podstawy prawne są i opłata adiacencka 
jest pobierana w średnich i małych miastach a ucieka się od opłaty 
adiacenckiej w miastach duŜych, takich jak Kraków, który jeszcze takiej 
opłaty nie wprowadził. Warszawa juŜ taką opłatę ma, Szczecin równieŜ. 
Dziwię się, Ŝe my z dodatkowego źródła dochodu nie próbujemy korzystać, 
choćby w tej wysokości, która zrównowaŜyłaby roszczenia osób, które 
uczestniczą w scaleniu i podziale. To jest pierwsza rzecz, na którą zwracam 
uwagę, nie po to, Ŝeby się wymądrzać, tylko Ŝeby zaplanować dobrze na rok 
następny wysokość opłaty adiacenckiej i próbować jednak regulować tą 
sprawę. Jest to tylko w tym temacie kiedy jest podział i scalenie. W drugim 
przypadku, kiedy jest to podniesienie wartości nieruchomości poprzez 
wybudowanie infrastruktury technicznej typu droga, układ sanitarny, burzowy, 
to podnosi to ewidentnie wartość nieruchomości i z takich opłat naleŜałoby 
równieŜ skorzystać. Są to bardzo duŜe pieniądze, które lekką ręką w tej chwili 
nie są pobierane przez miasto. Od wykonania inwestycji do pobrania opłaty 
miasto ma trzy lata. Zwracam uwagę, Ŝe są to drzemiące rezerwy z których 
moŜemy korzystać np. inwestując w budowę dróg i infrastruktury technicznej 
w naszym mieście. Jest to jeden temat, który wyszedł przy wykonaniu 
budŜetu. Drugi, który wydaje się być jakąś piętą achillesową to są sprawy 
mieszkaniowe. Wykonanie wydatków majątkowych w sferze mieszkalnictwa 
to jest dosłownie parę procent za pierwsze półrocze. Obawiamy się, Ŝe 
pieniądze, które zostały zabezpieczone w budŜecie mogą pod koniec roku być 
przesunięte na inne tytuły, gdyŜ, znowu nie będziemy mogli zrealizować 
choćby w części strategii mieszkalnictwa w mieście, która zakłada budowę 
mieszkań socjalnych i budowę mieszkań komunalnych. Tu znowu jest prośba, 
Ŝebyśmy, bo wiemy, Ŝe jest nowe Biuro Mieszkalnictwa, Ŝebyśmy mogli tak 
zaplanować budŜet na rok przyszły, Ŝeby moŜna było go zrealizować z duŜym 
powodzeniem. Nie moŜe być takiej sytuacji, Ŝe przez decyzje polityczne, 
blokowane są pieniądze na róŜnego rodzaju tytuły inwestycyjne, które 
w gruncie rzeczy do końca roku, tak naprawdę zrealizowane być nie mogą bo 
brakuje podstawowych dokumentacji a to trwa. Wtedy kiedy dokumentacja juŜ 
jest i moŜna by było rozpocząć przetarg to jest październik i listopad więc się 
przesuwa pieniądze na inne tytuły. Zobowiązuję się, jako przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów, Ŝe przy konstruowaniu budŜetu będziemy 
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dokładnie analizować kaŜdy tytuł inwestycyjny, czy jest on przygotowany, czy 
jest to tylko polityczna decyzja i blokujemy w ten sposób pieniądze. 
 
Krzysztof Tworogowski dyrektor Wydziału Kultury, Tu rystyki 
i Promocji Miasta przedstawił informację o przebiegu wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku. /w załączeniu do 
protokołu/ 
Mój przedmówca, pan Skarbnik Jan Chudzik przedstawił sprawozdanie za 
pierwsze półrocze. Ja chciałbym się odnieść do instytucji kultury a więc 
małego wycinka tego budŜetu. W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań 
własnych gminy i zadań własnych powiatu działalność prowadziły niŜej 
wymienione samorządowe instytucje kultury: 
− Kieleckie Centrum Kultury 
− Miejska Biblioteka Publiczna 
− Biuro Wystaw Artystycznych 
− Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ 
− Muzeum Zabawek i Zabawy 
− Dom Środowisk Twórczych 
− Dom Kultury Zameczek 
− Kielecki Teatr Tańca 
− Muzeum Historii Kielc 
Na prowadzenie działalności instytucje kultury otrzymują dotacje od 
organizatora tj. Miasta Kielce oraz część wydatków pokrywają z osiągniętych 
przychodów własnych. Do podstawowych zadań wyŜej wymienionych 
samorządowych instytucji kultury naleŜy tworzenie, upowszechnianie 
i ochrona kultury. Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez 
organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie działalności 
wystawienniczej, wydawniczej i promocyjnej, tworzenie warunków dla 
profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym prowadzenie zajęć 
warsztatowych i metodycznych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 
gromadzenie, dokumentowanie, katalogowanie, przechowywanie, 
zabezpieczanie i konserwacja zabytków, opracowanie, przechowywanie, 
gromadzenie i udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, 
rozwijanie zainteresowań teatralnych poprzez upowszechnianie 
najcenniejszych pozycji literatury polskiej i światowej, działalność na rzecz 
rozwoju i popularyzacji róŜnych kierunków i stylów tanecznych oraz 
współdziałanie z instytucjami, organizacjami i związkami twórczymi w kraju 
i za granicą.  
Krótko jeśli chodzi o przychody. Łączny plan przychodów instytucji kultury 
za pierwsze półrocze tego roku zrealizowano w wysokości ponad 8.000.000 zł 
co stanowi 46,4%. Jeśli chodzi o wydatki zrealizowano plan w wysokości 
7.819.000 zł co stanowi 43,6%. Największą grupę wydatków stanowią 
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wydatki na wynagrodzenia. Plan ogółem w wysokości ponad 8 mln. zł 
zrealizowano w wysokości prawie 4 mln. zł co stanowi 47,3%. Z tego wydatki 
w zadaniach własnych gminy to prawie 3 mln. zł a w zadaniach własnych 
powiatu niecałe 1,5 mln. zł. W zadaniach inwestycyjnych przy planie 
1.835.000 zł, wykonano jedynie 96.600 zł co stanowi 5,3% planu. Muszę 
państwa poinformować, Ŝe zadania są realizowane a płatności wystąpią 
w drugim półroczu bieŜącego roku. Na dzień dzisiejszy chciałbym 
powiadomić, iŜ te zadania inwestycyjne pochłonęły juŜ prawie 22% 
planowanych wydatków.  
Jeśli chodzi o stan naleŜności ogółem. Za okres pierwszego półrocza stan 
naleŜności ogółem wynosi 364.000 zł w tym wymagalnych ogółem 59.000 zł. 
Stan zobowiązań za pierwszy okres półrocza wynosi ogółem 431.000 zł z tego 
w zadaniach własnych gminy 223.000 zł. Zobowiązania wymagalne 1 zł. Jeśli 
chodzi o zadania własne powiatu, zobowiązań wymagalnych nie ma. To 
krótko tyle, szanowni państwo jeśli chodzi o przebieg wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2007 roku. 
Chciałbym teraz tylko dodać. Kiedy rozpoczynałem pracę 2 kwietnia 
bieŜącego roku, informowałem wszystkich dyrektorów instytucji kultury, Ŝe 
będę bacznie przyglądał się ich działaniom w sferze pozyskiwania środków 
zewnętrznych, np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muszę 
państwu powiedzieć, Ŝe do 31 czerwca bieŜącego roku, jedynie cztery 
instytucje kultury zdobyły takie środki. MoŜe wymienię, bo myślę, jest to 
rzecz interesująca. 
− Kieleckie Centrum Kultury uzyskało dotację - 25.200 zł.  
− BWA – 13.500 zł. 
− Teatr KUBUŚ – 55.000 zł.  
− Kielecki Teatr Tańca – 30.000 zł.  
Szanowni państwo. To stanowi niecały 1% przychodów tychŜe instytucji. Do 
końca roku zostało nam trzy miesiące. Mam nadzieję, Ŝe te proporcje zmienią 
się na lepsze. Będę przyglądał się bacznie temu. Podkreślam. Sami doskonale 
wiemy, Ŝe bardzo łatwo prosić organizatora o dodatkowe środki, ale co my 
robimy, jako dyrektorzy instytucji, poszczególnych instytucji, aby takowe 
środki pozyskać? Myślę, Ŝe stanowi to wyzwanie dla wszystkich tych 
dyrektorów, którzy czynią to i tych, którzy dopiero mają zamiar. Panie Jacku, 
zwracam się do pana Jacka Wołowca, Przewodniczącego Komisji Edukacji 
i Kultury. Mieliśmy ostatnio spotkanie. Jest pan świadkiem, Ŝe jedna z pań 
dyrektorów, dopiero teraz powołała taką komisję, która będzie się zajmować 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Mam nadzieję, Ŝe jej się uda.  
 
Krzysztof Sławiński zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Ochrony 
Zdrowia  przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego 
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 r. /w załączeniu do protokołu/ 
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Według stanu na pierwsze półrocze, pod auspicjami miasta funkcjonowały 
trzy zakłady opieki zdrowotnej. Były to: 
− Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, który jest w procesie 

restrukturyzacji finansowej, zgodnie z odpowiednią ustawą. 
− Szpital Miejski w Kielcach w likwidacji, gdzie aktualnie trwa 

postępowanie likwidacyjne tej jednostki. 
− Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia.  
JeŜeli chodzi o wykonanie planu finansowego. Przychody, te trzy zakłady 
uzyskały w kwocie 1.284.039 zł, co stanowi 50,4% zakładanego wykonania. 
Na te przychody składały się między innymi: kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia – wykonany w kwocie 264.443 zł, co stanowi 59,2% 
planu. NadwyŜka ponad to ksiąŜkowe 50% wynika z tego, Ŝe Ośrodek Terapii 
UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia kierowany przez panią Olgę Nowakowską 
uzyskał dodatkowe wpływy z tytułu nadwykonań za rok poprzedni. One 
zostały ujęte w tym sprawozdaniu jako wpływy tegoroczne. Wpływy ze 
sprzedaŜy składników majątkowych, które głównie odnoszą się do ZOZ-u 
kieleckiego i Szpitala Miejskiego w likwidacji zostały zrealizowane na kwotę 
285.449 zł co stanowi 44,4% planu. Inne wpływy, czyli wpływy związane 
z dzierŜawy, wynajmu pomieszczeń, wykonane zostały w kwocie 734.146 zł, 
czyli 50,2% planu. 
JeŜeli chodzi o wydatki to przypominam, Ŝe przy planach finansowych 
załoŜone było, Ŝe wydatki będą przewyŜszały koszty działalności. Związane to 
jest właśnie z toczącym się procesem restrukturyzacji ZOZ-u kieleckiego 
i likwidacji Szpitala Miejskiego. Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 
1.990.281 zł, co stanowi 47,5% planu. Główne pozycje: wynagrodzenia 
zostały wykonane w kwocie 44.372 zł – 50,9% planu. Wynika to stąd, Ŝe 
w pierwszym półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe i jeszcze 
trzynastka w ZOZ-ie dla tych kilku etatów i odprawy. Pozostałe wydatki, czyli 
świadczenia na rzecz pracowników, zuŜycie materiałów i energii, usługi obce 
i inne zostały wykonane poniŜej 50% planu.  
JeŜeli chodzi o naleŜności, to te trzy zakłady opieki zdrowotnej posiadają 
naleŜności. Są to naleŜności w wysokości 3.048.527 zł. W tym naleŜności 
wymagalne 428.434 zł. JeŜeli chodzi o zobowiązania występują one w kwocie 
ogólnej, są to wszystkie zobowiązania jeŜeli chodzi o instytucje zewnętrzne 
i miasto Kielce – 52.841.178 zł. Z tego wymagalnych zobowiązań jest 
33.765.769 zł. 
Dodatkowo chciałem powiedzieć państwu radnym, bo takie były pytania na 
Komisji, jakie są zobowiązania dwóch zakładów opieki zdrowotnej, czyli ZOZ 
i Szpitala, wobec miasta Kielce. Z tytułu udzielonych poŜyczek i poręczeń. 
Interesowało to bardzo, bodajŜe radnego Gieradę. Na dzień 30 czerwca kwota 
ta wynosiła 22.882.974 zł. PoniewaŜ, jak wszyscy wiemy, w jakim kierunku 
zmierza funkcjonowanie ZOZ-u, to funkcjonowanie zmierza ku jego 
likwidacji, która nastąpi w przyszłym roku, wszystkie znaki na niebie i ziemi 
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na to wskazują. A takŜe Szpital Miejski, który jest w likwidacji, tutaj toczy się 
postępowanie likwidacyjne. Te 22 mln. zł naleŜy uwaŜać, Ŝe jest to juŜ 
spłacony dług przez miasto. Ten dług został juŜ spłacony, on nam nie będzie 
potem obciąŜał konta w roku przyszłym.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zostały Wysokiej Radzie przedstawione informacja o przebiegu wykonania 
budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 2007r. oraz informacje o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2007r.. 
 
Radny Jan Gierada 
Powiedział pan dyrektor, Ŝe na 30 czerwca zadłuŜenie ZOZ-u w stosunku do 
miasta jest na 22,9 mln. zł. Nie powiedział pan ile jest zadłuŜony Szpital 
Miejski. Miał pan powiedzieć. Tak pan zaczął zdanie a nie skończył go pan.  
 
Krzysztof Sławiński zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Ochrony 
Zdrowia  
Szanowny panie radny, drogi Janie. Rozumiem, Ŝe przez ból ręki, 
najprawdopodobniej nie usłyszałeś. Podałem łączne zadłuŜenie dwóch 
placówek. To było dwóch placówek. JeŜeli teraz to rozbiję, bo rozumiem, Ŝe 
tak by pan chciał, to Szpital Miejski w likwidacji – 11.981.977 zł. ZOZ 
miejski – 10.900.977 zł. Razem, zsumowane 22.882.974 zł.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Małe sprostowanie. Receptory słuchu u człowieka nie znajdują się 
w kończynach.  
 
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. 
 
Do pkt. 8.1 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. (projekt Nr 1) 
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− Projekt dotyczy zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budŜetu 
o kwotę 1.108.713 zł w związku z tym, Ŝe szczegółowe uzasadnienia, były 
dostępne wszystkim państwu, postaram się w skrócie przedstawić 
najwaŜniejsze sprawy, które w tym projekcie są zawarte. Dochody 
i wydatki zwiększą się po podjęciu tej uchwały o kwotę 1.108.713 zł 
i dotyczą one następujących pozycji: 

− 112.735 zł – zwiększą się dochody z tytułu udziału we wpływach 
w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskujemy przeznaczyć tą 
kwotę na dotację celową dla powiatu na wykonanie zadań powierzonych 
przez miasto Kielce na zadania związane z promocją zatrudnienia. 

− Kwotę 153.468 zł pozyskaną z konta depozytowego środków 
zgromadzonych na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych proponujemy przeznaczyć na realizację zadań 
inwestycyjnych współfinansowanych z miastem.  

− Następną zbiorcza pozycją jest kwota 523.563 zł i dotyczy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki te pochodzą głównie ze zwiększonych 
odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty te proponujemy 
przeznaczyć na bieŜącą działalność tych domów pomocy społecznej oraz 
na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.  

− 318.947 zł pochodzi od Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji. Na mocy porozumienia zawartego ze Związkiem oraz spółką 
Wodociągi Kieleckie z przeznaczeniem na sfinansowanie siedmiu nowych 
zadań dotyczących modernizacji infrastruktury wodociągowo – 
kanalizacyjnej w majątku własnym miasta.  

Kolejny rozdział w tym projekcie dotyczy przeniesień wydatków 
inwestycyjnych miedzy zadaniami: 
− Na wniosek Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

proponujemy kwotę 38.200 zł przenieść z zadania inwestycyjnego 
„Kielecki Park Naukowo Technologiczny” na sfinansowanie 
zwiększonych, do wcześniej zaplanowanych wydatków związanych 
z ekspertyzami, analizami, opiniami dotyczącymi koncepcji funkcjonalno 
uŜytkowej dla budynku Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.  

− Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej proponujemy przeniesienie 
kwoty 40.000 zł z uzyskanych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych: 
„Placu zabaw na os. Na Stoku oraz os. Słoneczne Wzgórze” i przeniesienie 
tych środków na wykonanie trzech tablic informacyjnych na pomniku 
Homo Homini. 

− 10.000 zł jako oszczędności na zadaniu „Utrzymanie zieleni w obiektach 
parkowych” z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie remontu 
ogrodzenia kwatery legionistów na Cmentarzu Wojsk Polskich.  
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− Na wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji kwotę 105.621 zł proponujemy 
wprowadzenie nowych, w pełni przygotowanych zadań inwestycyjnych 
w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych: „bodowa wodociągu 
w ul. Skalistej” oraz „budowa wodociągu i kanału sanitarnego 
w ul. Sosnowej”. Środki pochodziłyby z zadań na których przetargi są juŜ 
rozstrzygnięte i są uzyskane z tego tytułu określone oszczędności. 

− Ponadto proponujemy przenieść kwotę 150.000 zł, które pochodzą 
z oszczędności środków na zadaniach inwestycyjnych „budowa wodociągu 
w ul. Kleckiej” na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „adaptacja 
budynku zespołu powięziennego przy ulicy Zamkowej”. Związane to jest 
z tym, Ŝe trzeba dokonać rozbiórki istniejących ruin łaźni, przed 
przystąpieniem do prac adaptacyjnych.  

− Na wniosek Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia oraz Wydziału 
Realizacji Inwestycji proponujemy kwotę 47.000 zł uzyskaną 
z oszczędności na zadaniach na których rozstrzygnęły się przetargi, 
przeznaczyć na remonty w śłobku Samorządowym Nr 15.  

− Na wniosek MOPR-u 30.000 zł ze zmniejszenia wydatków bieŜących 
przeznaczonych na uruchomienie Dziennego Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczyć na zadanie: „opracowanie koncepcji 
architektonicznej dla inwestycji budowa i wyposaŜenie Kieleckiego 
Centrum Niepełnosprawnych przy ulicy Bodzentyńskiej”.  

− Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
proponujemy zwiększenie planu wydatków na zadanie „wykup gruntów 
pod inwestycje związane z nabyciem nieruchomości od Kieleckiej Fabryki 
Pomp w Białogonie”. Dotyczy to wartości budynku kotłowni. Kwota 
170.000 zł pochodziłaby ze zmniejszenia wydatków bieŜących 
zaplanowanych na wyceny nieruchomości.  

To była pierwsza część projektu. Następna część dotyczy zadań 
pozabudŜetowych. Proponujemy dokonanie zmian w planie dochodów 
i wydatków własnych, jednostek budŜetowych. Proponujemy zwiększyć 
dochody o kwotę 153.043 zł, wydatki o kwotę 128.643 zł i stan środków 
obrotowych na koniec roku o kwotę 24.400 zł.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Niezwykle niepokoi mnie jeden punkt w tym projekcie, który odnosi się do 
przeniesienia środków dawno zaplanowanych na zagospodarowanie placów 
zabaw dla dzieci, na rzecz wykonania trzech tablic, które mają być 
zamontowane na pomniku Homo Homini. Ten pomnik jest niezwykle istotny 
dla miasta Kielce ale w moim przekonaniu równie, a moŜe i bardziej istotne są 
place zabaw, których jak chyba wszyscy mamy świadomość, jest w Kielcach 
zbyt mało. Dlatego teŜ wnioskuję o to, aby wprowadzić poprawkę do tego 
projektu i zostawić środki przewidziane na place zabaw aby one zostały 
zagospodarowane. Proszę o odniesienie się do tego.  
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Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Ja wspomniałam o tym, Ŝe to są środki, które pochodzą z oszczędności na tych 
zadaniach. To nie oznacza, Ŝe te zadania nie zostały wykonane.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Ta kwestia była równieŜ przedmiotem troski Komisji BudŜetu i Finansów 
i wiemy, Ŝe pieniądze zaplanowane na place zabaw w tym roku, wszystkie 
będą wykonane i zrealizowane. JeŜeli są oszczędności, a są bo były chyba trzy 
czy cztery przetargi, w których były oszczędności to zgodziliśmy się z tym 
Ŝeby tę kwotę przesunąć na inny cel.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/255/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2007 rok. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. (projekt Nr 2) 
Projekt dotyczy w przewaŜającej części Miejskiego Zarządu Dróg i jest to 
wniosek o zwiększenie planu wydatków i dochodów o kwotę 1.152.182 zł 
i kwota ta pochodziłaby ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych między 
innymi o kwotę 768.000 zł z zadania „łącznik ul. Sikorskiego i Piłsudskiego”. 
Środki te pozostały po rozstrzygnięciu przetargu z zadania: „Rewitalizacja 
śródmieścia Kielc, przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. śelaznej”. Jest to 
niewielka kwota, która była zaplanowana na odsetki związane z obsługą 
kredytu oraz z infrastruktury drogowej w Kielcach dotycząca tematu 
„przebudowa wiaduktu na ul. Krakowskiej”. Kwoty pochodzące z tych źródeł 
Miejski Zarząd Dróg proponuje przenieść na zadanie pod nazwą „bieŜące 
utrzymanie dróg”. Jest to kwota 662.182 zł. Szczególnie chodzi o usunięcia 
ubytków w jezdniach przed okresem zimowym. 490.000 zł z przeznaczeniem 
na wydatki inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na 
inwestycje związane z ochroną środowiska, podczyszczalniami 
i oczyszczalniami wód. To jest pierwsza część projektu w skrócie.  
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Następna część to wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa, dotyczy kwoty 220.000 zł i jest to wniosek 
o dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej Komisariatu, Posterunku Policji 
i uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozbudowy i modernizacji systemu 
monitoringu. Środki te pochodziłyby ze zmniejszenia wydatków 
inwestycyjnych na tytuł „wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz 
urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi”. Środki te w tym roku nie 
będą wykorzystane. Zmieniają się ceny na korzyść, spadają ceny tych 
urządzeń w związku z tym jest wniosek Wydziału.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Chciałem zadać pytanie następującej treści: mieszkańcy osiedla Na Stoku, 
szczególnie bloku Nr 78 od paru lat piszą, monitują Miejski Zarząd Dróg, 
Prezydenta aby na dzisiejszej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego załoŜyć 
ekrany dźwiękochłonne. PoniewaŜ po przetargu pozostała kwota 594.000 zł 
chcę zapytać, czy z tej kwoty pani Skarbnik nie widzi moŜliwości 
zainstalowania tych właśnie ekranów.  
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Oczywiście z wielką przyjemnością będę tu ratował rodzinę, która nie jest 
rodziną. Odpowiem panu radnemu w ten sposób, poniewaŜ zabiegam o tą 
drogę, o remont tej drogi od samego początku i wiem dokładnie jak sytuacja 
wygląda. W ubiegłym roku na tą drogę było przeznaczone 500.000 zł, z tego 
50.000 zł poszło na dokumentację, 450.000 zł na wykonanie. W bieŜącym 
roku było przeznaczone na remont drogi 1.600.000 zł. Z tego co słyszymy, po 
przetargu ta kwota została zmniejszona a w ogóle cała ta inwestycja została 
podzielona na trzy etapy. Ostatni etap z włączeniem do ulicy Piłsudskiego 
nastąpi w przyszłym roku po przebudowie skrzyŜowania Piłsudskiego 
z obecnym tutaj łącznikiem. JeŜeli chodzi o ekrany dźwiękochłonne, o które 
pyta pan Adam, odpowiadam, ze takowe są planowane. Nie tylko przy bloku 
Nr 78 ale równieŜ wyŜej, przy skrzyŜowaniu, takowe mają być zamontowane.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/256/2007 z dnia 26 lipca 
2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2007 rok. 
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Do pkt. 8.3 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. (projekt Nr 3) 
Projekt dotyczy przeniesienia środków między zadaniami. Szanowna Rado, 
zadanie inwestycyjne, pod nazwą „przebudowa budynku świetlicy przy ulicy 
Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne” zostanie w zasadzie 
zrealizowany dopiero w roku 2008. W związku z tym środki, które pozostają 
niewykorzystane na tym zadaniu Wydział Realizacji Inwestycji wnosi 
o przeniesienie ich na zadanie pod nazwą „przebudowa boiska 
ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni dla Zespołu Szkół 
Informatycznych w Kielcach”. Kwota tego przeniesienia to 550.000 zł. Rzecz 
dotyczy programu Blisko – Boisko. Środki, które miały wpłynąć 
z Ministerstwa Sportu, ciągle są jeszcze zawieszone. Chodzi o to, Ŝe jeŜeli nie 
wykorzystamy tych moŜliwości w tym roku to zadanie jest zagroŜone, Ŝe 
w ogóle nie zostanie wykonane.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Jaki jest całkowity koszt inwestycji tego boiska? Rozumiem, Ŝe przenosimy 
ponad pół miliona zł, to jaki jest koszt realizacji tej inwestycji? 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Jest to pełny koszt tej inwestycji. Do niej miało być dofinansowanie z PZU 
SA. W związku z tym, Ŝe ta sprawa moŜe się przeciągać, to musimy to 
przesunąć, Ŝebyśmy w ogóle mogli to zadanie wykonać i uzyskać te pieniądze. 
 
Radny Marian Kubik 
Chciałbym zadać pytanie na temat drugiego boiska, które jest przy szkole 
Nr 33. Czy coś na ten temat pani wie? Bo tam się nic nie dzieje. TeŜ właściwie 
jest taka sytuacja, Ŝe moŜe to być zagroŜone. MoŜe coś na ten temat pani wie? 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Jeśli chodzi o wykonawstwo to nie we wszystkich tematach mogę udzielić tak 
szczegółowych odpowiedzi. 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
To są dwa projekty identyczne, jeśli chodzi o projekt Blisko – Boisko o które 
pan radny Goraj pytał. Deklaracje Ministerstwa Sportu opiewały na kwotę 
320.000 zł na jeden projekt, razy dwa. Później zeszło do 300.000 zł i do tej 
pory nie mamy Ŝadnego potwierdzenia. Co do etapu realizacji projektu przy 
Szkole Podstawowej Nr 33 szczegóły są u pana dyrektora Oziębłego, który 
przejął realizację zadania, był ogłoszony przetarg. Jest problem jedynie w tym 
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miejscu, o którym juŜ pani Skarbnik państwu mówiła, czyli braku 
potwierdzenia i szukania naszych pieniędzy, bo szkoda zatracić moŜliwość 
realizacji tak ciekawego projektu. Ja tylko przypomnę, są to dwa boiska 
o wymiarach 30x60 metrów o sztucznej nawierzchni ogrodzonej, które będzie 
dostępne dla wszystkich dzieci z danego osiedla i dla dzieci i młodzieŜy ze 
szkół przy których te boiska będą. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Czyli ja mam rozumieć, Ŝe pieniądze, które miały do nas przypłynąć w ramach 
tego projektu z Ministerstwa nie przypłynęły i Ŝeby ratować ten projekt 
musimy finansować go ze środków własnych? 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Tak to wygląda.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/257/2007 z dnia 26 lipca 
2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2007 rok. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 
rok. (projekt Nr 4) 
Projekt dotyczy udzielania zaliczek na róŜne wydatki. Chcę powiedzieć, Ŝe 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z czerwca tego roku ta sprawa nie 
została uregulowana. Chcielibyśmy właśnie tą uchwałą jakby nadać status 
prawny temu, co jest potrzebne do działania w naszych jednostkach i równieŜ 
w Urzędzie Miasta. Projekt ten proponuje i jakby rozwiązuje kwestię 
udzielania zaliczek jeśli chodzi o jednostki samorządowe do niewysokiej 
kwoty 500 zł. Zakładamy tu równieŜ w szczególnych przypadkach moŜliwość 
udzielania zaliczek do wysokości nie wyŜszej niŜ 5.000 zł. W dalszej części 
chcę tylko powiedzieć, Ŝe oczywiście słuŜby finansowe i w jednostkach 
i w Urzędzie mają obowiązek dbania, stosując przedstawioną tu procedurę, 
Ŝeby zaliczki były rozliczone w odpowiednim czasie, Ŝeby nie przechodziły na 
następny okres, czy na następny rok budŜetowy.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/258/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2007 rok. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2008-2012. 
Wieloletni Program Inwestycyjny jest średniookresowym dokumentem 
planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne miasta. WPI stanowi 
waŜną funkcję w procesie planowania rozwoju i jest podstawą ubiegania się 
o zewnętrzne środki finansowe. Ułatwia podejmowanie bieŜących decyzji 
w zgodzie z celami rozwojowymi miasta. Załącznik do obecnej uchwały jest 
tekstem jednolitym, obejmującym równieŜ zadania, które były realizowane 
w roku 2007 i które były uwzględnione w WPI na lata 2007-2011. Wieloletni 
Program Inwestycyjny na lata 2008-2012 został opracowany na podstawie 
procedury opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, który został przyjęty przez Wysoką Radę uchwałą 
Nr V/85/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku, która to uchwała została podjęta 
w oparciu o budŜet miasta Kielce na rok 2007, Wieloletni Program 
Inwestycyjny Miasta na lata 2007-2011, wnioski złoŜone przez uprawnione 
podmioty, ocenę formalną wniosków dokonaną przez Wydział Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta, analizę wniosków, ocenionych pozytywnie 
pod względem formalnym dokonaną przez Komisję Koordynacyjną 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, jak równieŜ opinię Prezydenta 
Miasta i prognozę finansową inwestycji miasta Kielce na lata 2008-2012. 
Przewiduje się, Ŝe spośród 42 zadań inwestycyjnych wpisanych do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012, 30 zadań będzie 
mogło ubiegać się o dofinansowanie środkami finansowymi z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych. 
Opracowując WPI analizowano dokumenty programowe, przygotowywane 
przez Rząd Polski, jak równieŜ Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, 
których celem jest umoŜliwienie beneficjentom, między innymi jednostkom 
samorządu terytorialnego, absorpcję środków unijnych w latach 2007 – 2013, 
czyli obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zadania 
zamieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przedstawione są 
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w ujęciu rzeczowym i finansowym. Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady 
przygotowawcze na takie działania jak dokumentacje techniczne, wykupy 
gruntów i nakłady na poszczególne etapy realizacji inwestycji. Wysokość 
nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych 
przetargów lub kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach, wielkość 
prognozy nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi. Wieloletni 
Program Inwestycyjny na lata 2008 – 2012 oprócz projektów o wieloletnim 
horyzoncie czasowym zakłada równieŜ limity wydatków w ujęciu rocznym, na 
pozostałe inwestycje wieloletnie, inwestycje roczne i zakupy inwestycyjne, 
które są przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania. 
Analizując wysokość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach 
zauwaŜalne jest ich znaczne zróŜnicowanie w okresie planistycznym 2008-
2012, najwyŜsze nakłady przewiduje się ponieść w latach 2009-2009 co 
związane jest z dostępnością środków finansowych z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej oraz cyklem realizacji projektów inwestycyjnych. Planuje 
się, Ŝe łączna wysokość środków wydatkowanych na inwestycje w latach 
2007-2013 wyniesie ponad 320 milionów złotych.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Rzeczywiście, jeŜeli spogląda się na ten Wieloletni Plan Inwestycyjny to jest 
on imponujący, bo jeśli zaplanowane są na inwestycje tak duŜe kwoty, ponad 
miliard złotych, dobrze mówię i 900 milionów, to mają być środki zewnętrzne 
to budzi ogromny szacunek. Rodzi się tylko takowe pytanie: jakie są 
rzeczywiste szanse na pozyskanie tych środków zewnętrznych? Podam 
konkretny przykład. Kwestia budowy parku sportu i rekreacji. Budowa 
znamienna, wspaniała, jakbyśmy wybudowali to rzeczywiście jest to kolejny, 
piękny obiekt sportowy w naszym mieście. Tylko jest takie pytanie: jakie są 
szanse na pozyskanie z RPO tak duŜej sumy? Bo jeśli to jest prawda, Ŝe 
jesteśmy w stanie świetnie lobbować, mamy moŜliwości i nam się uda to jest 
okej. ChociaŜ róŜne informacje, które do mnie docierają, nie wiem na ile 
wiarygodne, mówią Ŝe są niewielkie szanse. W związku z tym, ja pytam, jeśli 
takich kwot nie uzyskamy a biorąc pod uwagę fakt, ze cierpimy na ogromny 
deficyt szkolnych obiektów sportowych, brakuje nam basenów przyszkolnych 
i to jest prawda, brakuje nam sal gimnastycznych przy szkołach, bo takie licea 
jak np. śeromski, jak Norwid i jeszcze mógłbym wymieniać kilka, nie mają 
takich sal gimnastycznych, to rodzi się pytanie czy nie zrezygnować 
ewentualnie z takich inwestycji na rzecz takich mniejszych, gdzie te środki 
zewnętrzne będą niŜsze a będzie szansa na ich rzeczywiste pozyskanie. Ja 
powiem tak, do tej pory była taka tradycja w minionej kadencji i w minionych 
kadencjach, ze budowaliśmy jedną, dwie sale gimnastyczne i one bardzo się 
sprawdzały. Podam przykład: Śniadecki, Słowacki, to rozwiązywało masę 
problemów. Biorąc pod uwagę jeszcze jeden fakt, Ŝe w naszych szkołach uczą 
się dzieci z powiatu kieleckiego, coraz więcej mamy klientów z zewnątrz, 
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którzy oczekują na coraz lepsze warunki. Takie warunki zapewniają właśnie 
takie sale gimnastyczne. Stąd moje pytanie, co się stanie gdy nie uzyskamy 
takich środków, czy nie warto byłoby przeanalizować takiej kwestii, Ŝeby iść 
w mniejsze inwestycje sportowe, szkolne, gdzie byłaby większa moŜliwość 
pozyskania tych środków? To tylko taka moja oczywiście wątpliwość, głos 
w dyskusji.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Kłania się tu podstawowa wiedza dotycząca wieloletnich planów 
inwestycyjnych. śeby uzyskać środki z unii, trzeba, Ŝeby taki projekt był 
wpisany w WP. JeŜeli go nie będzie, to nie będzie w ogóle mowy o tym, Ŝeby 
środki były. Więc dajmy sobie szansę spróbowania sięgnięcia po te środki. 
Druga sprawa, WPI to jest program kroczący. Co roku, do 15 września robimy 
korekty, po czym na sesji po 15 września musimy te korekty uwzględnić jako 
uchwałę korygującą program w stosunku do poprzedniego. Pewne elementy 
powinny być wcześniej zgłaszane do dyskusji. Myślę, Ŝe głos mojego kolegi 
Jacka moŜna potraktować jako troskę, ale równieŜ jako element analizy 
w przypadku, kiedy nie otrzymamy środków na to co zamierzyliśmy. Od 
połowy sierpnia wszyscy radni mieli moŜliwość analizowania. Tu muszę 
ukłon zrobić w kierunku Wydziału, który reprezentuje pan Mieczysław 
Pastuszko, Ŝe rzeczywiście z duŜo większym wyprzedzeniem dostaliśmy 
materiały, do których moŜna się było odnieść. Radni jako nieliczne podmioty, 
które mogą wnioskować i mogli takie wnioski złoŜyć. Kto tego nie zrobił, to 
niestety teraz jest juŜ „musztarda po obiedzie” na dzień dzisiejszy. KaŜdy 
wniosek musi być przeanalizowany pod względem finansowym 
i zaakceptowany bo to jest kręgosłup budŜetu na dany rok. WPI na kaŜdy rok 
jest przeliczany i poddany pod opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Tomaszu, ja właśnie swą wypowiedź w takim tonie przedstawiłem, Ŝe 
jeśli ten projekt nie będzie miał szans realizacji to warto się zastanowić nad 
drugim rozwiązaniem. Bo jeśli chciałbym wprowadzać, to na pewno moja 
Komisja by takie wnioski zgłosiła.  
 
Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta 
Wieloletni Program Inwestycyjny jest przygotowywany według pewnej 
procedury. Dzisiaj byłoby bardzo trudno, gdybyśmy chcieli jeszcze 
wprowadzać zadania, dlatego Ŝe on zostanie przyjęty uchwałą Wysokiej Rady. 
Trzeba by wtedy dokonywać zmiany równieŜ tej uchwały. Trudno dziś 
jednoznacznie oceniać szanse poszczególnych projektów. Wielokrotnie 
państwa radnych o tym informowałem, równieŜ na posiedzeniach trzech 
Komisji w których uczestniczyłem przed dzisiejszą sesją, na jakim etapie są 
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dokumenty programowe, zarówno na poziomie Rządu jak i poziomie 
samorządu województwa. Dlatego teŜ, uwaŜam, Ŝe te projekty, które znalazły 
się w naszym programie są trafnie wybrane z tych, które zostały zgłoszone 
przez podmioty uprawnione. Ja nie znam takich projektów, które byłyby tak 
precyzyjnymi projektami, tak małymi jak budowa poszczególnych boisk przy 
poszczególnych szkołach. Myślę, Ŝe musimy się uzbroić w cierpliwość. 
W najbliŜszych tygodniach będą zapadały rozstrzygnięcia co do ostatecznego 
kształtu dokumentów programowych, które pozwalają na sięganie po fundusze 
strukturalne i wtedy będziemy aplikowali z poszczególnymi projektami do 
konkretnych naborów, konkursów, które będą ogłaszane przez instytucje do 
tego uprawnione. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
śebym ja był dobrze zrozumiany. Ja mam na myśli nie jakieś boisko za milion 
złotych, tylko mam na myśli halę, która kosztuje 20-25 milionów. Ale jako 
element zastępczy. Zakładam, Ŝe jeśli nie uda się uzyskać takich środków, czy 
wtedy nie warto rozwaŜyć mniejsze obiekty, gdzie te dotacje zewnętrzne będą 
niŜsze. Tylko o tym chciałem powiedzieć.  
 
Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta 
Biorąc pod uwagę, Ŝe obecna perspektywa finansowa trwa siedem lat. Co 
prawda juŜ jeden rok mamy poza sobą, mam nadzieję i biorąc pod uwagę 
kroczący charakter tego dokumentu, który rekomendujemy Wysokiej Radzie 
mam nadzieję, Ŝe w kolejnych okresach programowania, w tej perspektywie 
finansowania, takie projekty się pojawią i na pewno będą uwzględnione.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/259/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 
Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2008-2012. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie współdziałania z Miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą 
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Morawica na rzecz realizacji inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy 
Kielce”. 
Nieustannie trwają prace nad przygotowywaniem tego projektu do realizacji 
i słusznym będzie poinformowanie państwa, Ŝe otrzymaliśmy juŜ dokumenty 
które zamówiliśmy, dziś są one przedmiotem bardzo intensywnego oglądu 
i oceny przez poszczególne słuŜby Prezydenta. Dokonujemy pewnych 
uściśleń, poprawek i myślę Ŝe w przeciągu dwóch tygodni te dokumenty będą 
finalnie przygotowane. Z tych dokumentów wynika, Ŝe oddziaływanie 
Regionalnego Portu Lotniczego, między innymi w zakresie hałasu będzie się 
równieŜ odnosiło do terenów Gminy Kije. Pan Prezydent zaprosił Wójta 
Gminy Kije do tego, aby przystąpił do porozumienia, które chcemy zawrzeć 
z pozostałymi trzema samorządami w celu realizacji Regionalnego Portu 
Lotniczego. Tak naprawdę chodzi o to, aby umoŜliwi ć sfinansowanie prac, 
które będą musiały być przeprowadzone przez samorząd Gminy Kije 
w zakresie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego po to aby uwzględnić te aspekty, o których 
mówiłem na samym początku, dlatego, Ŝe dopiero w wyniku zawarcia tego 
porozumienia będziemy mogli wystąpić do Marszałka Województwa o to, aby 
uwzględnił równieŜ te koszty ponoszone przez samorząd Gminy Kije. Stąd 
konieczność dokonania zmiany tej uchwały.  
 
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 XV/260/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie współdziałania 
z Miastem i Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica na rzecz realizacji 
inwestycji pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce”. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie załoŜenia gimnazjum w Kielcach. 
Gimnazjum z ulicy Wojewódzkiej przeniosło się na ulicę Toporowskiego 
i fakt ten musi być odzwierciedlony w uchwale.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/261/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie załoŜenia gimnazjum 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Granice obwodów gimnazjów nie uległy zmianie. Wysoka Rada zmieniła 
nazwy ulic i jest to uchwała porządkująca i dostosowująca do nowego 
nazewnictwa ulic.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/262/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Kielce. 
 
Do pkt. 8.9 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce. 
Projekt tej uchwały ma podobny charakter jak poprzedni. Tym razem dotyczy 
szkół podstawowych. Dodatkowym powodem jest likwidacja Szkoły 
Podstawowej Nr 16 i likwidacja tego obwodu, który został podzielony między 
szkołami podstawowymi Nr 19 i Nr 27. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/263/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Kielce. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 
bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach na 
pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Uchwała zmienia zasady udzielania poręczenia kredytu. Wysoka Rada 
poręczyła kredyt w wysokości 8.200.000 zł, którym mieliśmy spłacać 
zobowiązania wobec ZUS. Te zobowiązania, ostatecznie wyniosły 7.284.000 
zł. Zmiana ta wynika z tego, Ŝe ZUS w momencie, kiedy państwo uchwalani 
to poręczenie, nie był w stanie precyzyjnie określić zobowiązań. Chodziło 
o naleŜne odsetki. Pozostała kwota jest proponowana przez nas na pokrycie 
zobowiązań wobec pracowników. Chodzi o odsetki z tytułu 203 i trzynastek. 
Przypomnę państwu, Ŝe ustawa restrukturyzacyjna nie dawała moŜliwości 
pokrycia odsetek z pieniędzy uzyskanych od Rządu. W tej chwili, aby 
zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne i zlikwidować ostatecznie ZOZ 
musimy takŜe zapłacić te odsetki. Prośba nasza jest taka, aby tą kwotę 
przeznaczyć na pokrycie tych odsetek. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o głos panią mecenas Jadwigę Nowak, z racji tego, Ŝe pod projekt 
uchwały jest podpięta opinia prawna, na którą zwrócił uwagę podczas obrad 
Komisji Statutowo  Samorządowej, jej Przewodniczący Paweł Gągorowski. 
 
Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej. 
Przed momentem dostałam tą dokumentację i mam przed sobą projekt 
uchwały. Nie znam jeszcze tych dokumentów i zastrzeŜeń. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Problem się pojawił dlatego, Ŝe osoby piszącej tą opinię nie ma na sesji i pani 
mecenas ma w tej chwili problem z tym, Ŝeby tak a vista odnieść się do opinii, 
dlatego ogłaszam 10-minutową przerwę w obradach do godziny 13.15. 
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Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej. 
Dziękuję państwu za zrozumienie w sytuacji poniekąd nadzwyczajnej, 
poniewaŜ uwaŜam, Ŝe nadzwyczajną dość sytuacją jest Ŝądanie informacji, 
które nie do końca udało nam się zdefiniować. Uchwała, która jest przede mną 
w formie projektu, dotyczy uchwały zmieniającej uchwałę, która została przez 
Wysoką Radę uchwalona, została broń BoŜe, w trybie nadzoru przez pana 
Wojewodę nieuchylona i została w tzw. lwiej części wykonana. Zatem, jeŜeli 
ja mogłabym odpowiadać na pytanie: czy podjęcie tej pierwotnej uchwały 
było zgodne z prawem, to zdaje się fakt jej nieuchylenia przez organ nadzoru 
dowodzi, Ŝe była podjęta zgodnie z prawem. Propozycja zmiany tej uchwały 
jest zgodna z prawem. JeŜeli co do zasady ustawową kompetencją Rady jest 
wskazywanie kwoty udzielanych poręczeń, to jeŜeli wolno nam więcej, wolno 
nam, Radzie, równieŜ mniej, czyli udzielić poręczenia za ten konkretny dług. 
Proponuję zatem, Ŝebyśmy ten projekt przegłosowali i Ŝeby ten projekt stał się 
uchwałą, czyli naszym prawem lokalnym. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Ja dalej uwaŜam, Ŝe uzasadnienie nie jest zgodne z treścią uchwały, dlatego, 
Ŝe uchwała mówi o: dodaniu słowa po zdaniu „restrukturyzacji ZOZ” – 
„i pozostałych zobowiązań wobec pracowników powstałych do dnia 
31 grudnia 2004”. Nie jest to równoznaczne z uzasadnieniem, które mówi 
wyraźnie o tym, Ŝe „przez Wojewodę, decyzje o zakończeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego jest uregulowanie zobowiązań wobec pracowników 
z tytułu odsetek od „203” i „trzynaście” zasądzonych wyrokami sądowymi”. 
Pojęcie uŜyte w uchwale jest znacznie szersze niŜ w uzasadnieniu. W związku 
z tym, pytam pana Prezydenta czy oprócz tych odsetek równieŜ przewidujecie 
państwo z tej kwoty spłatę innych zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2004 
i jakich? JeŜeli w uzasadnieniu jest, Ŝe jest to warunek zakończenia 
postępowania restrukturyzacyjnego, to czy kwota pozostała, czyli te 
914.333,87 zł wystarczy do pokrycia odsetek związanych właśnie ze 
zobowiązaniami z tytułu ustawy „203” i „trzynastek”?  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy tak. Mówię, Ŝe według stanu wiedzy, 
bo mogą się pojawić, ale to drobiazgi, Ŝe pracownik o którym nie wiemy 
przyjdzie do sądu. Tak, Ŝe według stanu na dziś, ta kwota wystarczy. 
Natomiast, jeŜeli chodzi o pytanie pierwsze, chodzi wyłącznie o zobowiązania 
z tytułu wymienionego w uzasadnieniu. To znaczy z tytułu odsetek od „203” 
i od „trzynastek”, zasądzonych wyrokami sądowymi.  
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Panie Prezydencie, nas obowiązuje treść uchwały, nie uzasadnienia. Uchwała 
daje szerszą moŜliwość finansowania tych zobowiązań. Nie tylko odsetek, ale 
równieŜ innych zobowiązań w stosunku do pracowników. W związku z tym 
powtarzam jeszcze raz: jest nieścisłość między uzasadnieniem a treścią 
uchwały.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
JeŜeli pan stwierdził, Ŝe waŜne jest to, co w uchwale, to trzymajmy się tego. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Słowa pana Prezydenta spotkały się z owacją. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Cieniutkie te brawka panie Prezydencie. Panie Prezydencie, mam takie 
pytanie: mówimy tutaj o pokryciu zobowiązań z tytułu ustawy „203” 
i „trzynastych pensji” w stosunku do pracowników, będącego od dłuŜszego 
czasu w likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Mam takie 
pytanie: ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w tym ZOZ-ie? 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Sześć i ¾ etatu. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Sześć i ¾ etatu i to są pieniądze potrzebne na pokrycie zobowiązań w stosunku 
do obecnych czy byłych pracowników?  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Do byłych.  
 
Radny Jan Gierada 
Pan Prezydent powiedział, Ŝe mogą się jeszcze pojawić pracownicy, którzy 
jeszcze pójdą do sądu. Półtora roku temu słyszałem, Ŝe juŜ jest wszystko 
wyczyszczone, Ŝe jest juŜ jasne ilu pracowników ma naleŜności w ZOZ-ie i ile 
odsetek. Więc co się dzieje, ci pracownicy drugi raz podają do sądu panie 
Prezydencie? Czy w końcu kiedyś się skończy ten cyrk czy nigdy? 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
W tej chwili, według stanu na dziś, wiemy. Ale ja nie wykluczam, takiej 
sytuacji, jednostkowej, Ŝe na półtora, czy dwa tysiące pracowników, którzy się 
przewinęli przez Zespół Opieki Zdrowotnej, Ŝe nie pojawi się ktoś, kto 
stwierdzi: „a ja nie dostałem” i rozpocznie procesowanie. To mogą być 
wypadki absolutnie pojedyncze i one mogą się zdarzyć i pan o tym doskonale 
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wie. Niech pan spróbuje zlikwidować SPZOZ o nazwie Szpital Wojewódzki 
w Kielcach, z tym się pan natychmiast zetknie. 
 
Radny Jan Gierada 
Wypowiadał się pan na ten temat parę razy przy tej mównicy, Ŝe wszyscy 
pracownicy ZOZ-u miejskiego pozwali pracodawcę, a więc skąd się ma 
jeszcze okocić następny pracownik?  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
W tej sytuacji panie radny, informuję pana Ŝe się nie okoci.  
 
Radny Mariusz Goraj 
A jaka jest ta naleŜność kwotowo, w stosunku do byłych i obecnych 
pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej? Ta naleŜność, o której mówimy. 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Mogę powiedzieć, Ŝe w tej kwocie 914 tysięcy się zmieścimy. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Proszę państwa, w końcu w Radzie Społecznej tego podmiotu jest paru 
radnych i poniewaŜ jestem równieŜ w tym ciele, to powiem, Ŝe: nie 
przewidujmy gradobicia. Panie Prezydencie, w swoich wypowiedziach pan 
zawsze próbuje być dosadny ale czasami ta dosadność powoduje zamieszanie. 
Bardzo proszę, Ŝeby pan nie przewidywał jakiś kataklizmów związanych 
z zakończeniem restrukturyzacji ZOZ-u, poddawaniem w wątpliwość, czy 
moŜe się ktoś zdarzy i pójdzie do sądu a moŜe jeszcze co innego się wydarzy 
w trakcie. Te pieniądze, zaopiniowane zresztą przez Radę Społeczną są 
wystarczające Ŝeby zamknąć restrukturyzację jeśli chodzi o odsetki od „203” 
i od „trzynastek”. Jednoznacznie trzeba to powiedzieć i wtedy rozwiewa pan 
wątpliwości wszystkim radnym a nie mówienie Ŝe „a nie wiadomo, a moŜe to, 
a moŜe będzie woda a moŜe będzie ogień”. Tak nie powinno się robić.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/264/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia 
kredytu bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kielcach na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
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Do pkt. 8.11 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Szpital Miejski 
Św. Aleksandra w Kielcach. 
Projekt uchwały zakłada przedłuŜenie okresu likwidacji Szpitala 
Św. Aleksandra o jeden rok do dnia 31 grudnia 2008 roku. PrzedłuŜenie o rok 
ma następujące uzasadnienie: 
Podejmowanie działań słuŜących zaspokojeniu pozostałych ponad 
120 wierzycieli cywilno – prawnych na kwotę ponad 13 milionów złotych, 
prowadzenie ponad 200 postępowań egzekucyjnych i komorniczych 
i procedury z tym związane są niezwykle pracochłonne i czasochłonne i nie 
ma szans na to, Ŝeby w terminie uchwalonym przez Wysoką Radę, czyli do 
końca tego roku, ten proces zakończyć. 
Jesteśmy w sporze sądowym z Narodowym Funduszem Zdrowia o kwotę 
ponad 2 mln. zł z tytułu „203” i z informacji, które posiadamy ten proces 
zakończy się nie wcześniej niŜ w pierwszym kwartale 2008 roku.  
Przejęcie nadzoru nad całym majątkiem oraz wszystkimi sprawami 
pracowniczymi powoduje, Ŝe nie jesteśmy w stanie, w tym czasie, który 
określiła Rada w poprzedniej uchwale, nie jesteśmy w stanie tego procesu 
zakończyć.  
Stąd prośba o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie procesu likwidacji.  
 
Radny Jan Gierada 
Jest w Ŝyciu taka metoda – przewidywań, ale ja osobiście nie przewidziałem, 
Ŝe jeszcze trzeba rok czasu, Ŝeby zlikwidować, w sumie bardzo mały podmiot, 
o wcale niewielkim majątku, o niewielkiej infrastrukturze. Dla mnie urągające 
jest to, Ŝe pisze się w uzasadnieniu, Ŝe „trzeba wypracować system, który 
gwarantuje dozór i zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem i dewastacją”. 
Likwidator pracuje rok, teraz potrzebny mu jest następny rok, Ŝeby 
wypracował system, jak tu zabezpieczyć trochę rupieci. System jest prosty: 
niech te rupiecie leŜą w tym magazynie, w którym leŜą – oczywiście kaŜdy 
magazyn jest zamknięty. Szpital Miejski Św. Aleksandra, na temat którego 
mówiłem dziesiątki razy w tamtej kadencji, w tej kadencji, nie podjął w ogóle 
kroku restrukturyzacji. Jest to jeden z największych błędów jakie miasto 
popełniło, nie chcąc darmowych pieniędzy. Zrobiło to w ZOZ-ie miejskim, 
który teŜ się wlecze, jako ostatni tego typu wytwór w Polsce. Oczywiście teraz 
się przedłuŜa i nikt nie zada sobie pytania: „ile ten rok będzie kosztował?”. 
Szpital Miejski ma 35,2 miliona długu z podpisem likwidatora. Taki jest dług, 
który miasto musi połknąć. Dziś dajemy sobie jeszcze rok czasu, na to, Ŝeby 
jeszcze to trwało. śeby jeszcze dokładać pieniądze podatników i nikt nad tym 
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się nie zastanawia. PrzecieŜ to jest kompromitacja, Ŝeby jeszcze taki mały 
podmiot, następny rok czasu starać się przedłuŜać do likwidacji. Jak się to 
dzieje, Ŝe zatrudniony likwidator nie potrafi się dogadać z NFZ o te dwa 
miliony złotych? Siedzą tu dyrektorzy szpitali, oni i inni dyrektorzy juŜ dawno 
zapomnieli o tych pieniądzach, ugodzili się z Funduszem w sądzie, przed 
sądem. Szpital Miejski, raptem trzyoddziałowy, nie potrafi załatwić tematu tak 
jak załatwili inni. Świadczy to o kompletnym braku nadzoru nad tym całym 
elementem i to co przewidywałem, oddaliśmy praktycznie w prywatne ręce za 
bezcen metr kwadratowy, na dziesięć i pięć lat na raty najlepszy sprzęt, zostało 
trochę rupieci i z tymi rupieciami nie moŜemy sobie poradzić. To jest nie do 
przyjęcia.  
 
Radny Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Zdrowia 
Miałem zacząć swoją wypowiedź inaczej, ale trudno się nie odnieść do tego co 
powiedział mój szanowny kolega radny Janek Gierada. Janku nie po raz 
pierwszy nie rozumiem kompletnie o co ci chodzi, bo ja tak naprawdę 
zastanawiam się co jest podstawą przedłuŜenia tego procesu likwidacji. Na 
Komisji, której zresztą jesteś członkiem, która opiniowała tą uchwałę, nie 
byliśmy w stanie usłyszeć odpowiedzi od pana dyrektora Sławińskiego 
i trudno się dziwić bo mógł się nie spodziewać takiego podejścia do tego 
tematu, ile potencjalnie moŜe kosztować przedłuŜenie procesu likwidacji 
o rok. Teraz juŜ wiem, Ŝe w takim scenariuszu skrajnie pesymistycznym moŜe 
to kosztować budŜet miasta około dwóch milionów złotych. Taką wiedzę mi 
przekazano. Ja rozumiem, ze podstawą do przedłuŜenia tego procesu 
likwidacyjnego są pewne załoŜenia, które temu procesowi przyświecają od 
samego początku. Ja nie sądzę, Ŝeby, jak byłeś tutaj łaskaw nazwać, miasto 
miało problem z uporaniem się ze stertą gratów, bo to nie o to chodzi. Myślę, 
Ŝe tam wchodzą w grę zupełnie inne czynniki, o których ty doskonale wiesz 
i traktowanie tego z pewną taką pobłaŜliwością, problemu, który jest duŜym 
problemem, bo jednak jest to Szpital, który jest istotnym elementem tej sieci 
placówek medycznych o czym zresztą równieŜ doskonale wiesz bo sam jesteś 
dyrektorem szpitala, w związku z powyŜszym ja mówiłem na początku, kiedy 
pan Przewodniczący mówił o opiniach Komisji, opinia Komisji w tej sprawie 
była opinią negatywną, natomiast po wysłuchaniu tych wyjaśnień ze strony 
pana dyrektora Sławińskiego i po głębszym, ja mówię za siebie w tym 
momencie, nie za Komisję, po głębszym przemyśleniu tego tematu, po 
zapoznaniu się, bo ja nie jestem fachowcem ani od likwidacji szpitali ani 
lekarzem ani teŜ nigdy nie byłem dyrektorem szpitala, nie muszę wszystkiego 
wiedzieć, po przekazaniu mi tej opinii zdecydowanie w tym momencie 
rozumiem co przyświeca autorom tej uchwały. Janku, po prostu przedłuŜenie 
tego procesu nie jest swoistym sposobem wypracowania sposobu opieki nad 
gratami. To jest kwestia chociaŜby tego o czym mówił pan Prezydent Sygut. 
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Druga sprawa, o tej niespójności, o której mówiłem na początku, z jednej 
strony zarzucasz, Ŝe miasto nie potrafiło sięgnąć po pieniądze w procesie 
restrukturyzacji a z drugiej strony sugerujesz Ŝeby lekką ręka odpuścić sobie 
prawie trzy miliony z NFZ-u. Ja tego nie rozumiem kompletnie.  
 
Radny Jan Gierada ad vocem 
Jak sam pan powiedział nie zna się pan na szpitalu i na restrukturyzacji. To 
widać Ŝe się pan nie zna. Jak pan mi się pyta i mówi, Ŝe nie wiem o co chodzi 
to pan sobie sam odpowiedział, Ŝe chodzi o pieniądze. Pan opowiada tutaj 
jakieś rzeczy. Ja nie mogę zrozumieć o co panu w ogóle chodzi. Posiadł pan 
w tej chwili wiedzę, Ŝe dwa miliony to będzie kosztowało, teraz pan mówi 
o jakiś trzech milionach złotych, kręci pan i mota pan tak, Ŝeby coś 
powiedzieć ale to się nie trzyma kupy. Jak pan nie wie o co się rozchodzi to 
lepiej niech pan w ogóle się nie odzywa. W pana interesie, w moim interesie 
i wszystkich radnych jest to, Ŝeby to miasto jak najmniej straciło. Pan 
doskonale o tym wie, jako radny, Ŝe to miasto straciło na tym szpitalu juŜ 
35 milionów i następne dwa nie są dla mnie bez znaczenia. A to wcale nie 
będą dwa miliony tylko moŜe więcej, bo to są kwoty rzucane ot tak, 
z powietrza. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe przedłuŜamy coś co powinno być dawno 
załatwione. O to mi chodzi. Nikogo nie obciąŜam indywidualnie, bo to jest 
wina wszystkich po kolei, którzy w tym procesie uczestniczyli od początku. 
Jest klęską myślową i nie do przyjęcia, to, Ŝe jeden jedyny ZOZ w Polsce jest 
dalej niezlikwidowany i dalej będzie siedziało sześć osób z Kubikiem 
i będziemy udawali wariatów, Ŝe się nic nie dzieje. Tak nie wolno postępować.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiem Ŝe ten projekt był równieŜ przedmiotem obrad Komisji BudŜetu 
i Finansów, w związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu 
Przewodniczącego tej Komisji pana Tomasza Boguckiego.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałem przede wszystkim przypomnieć, drogi Janie, Ŝe przedmiotem obrad 
jest kwestia związana ze Szpitalem Miejskim a nie z Kubikiem i jego druŜyną. 
Dla porządku. Chciałbym powiedzieć jednoznacznie, Ŝe na Komisji BudŜetu 
i Finansów ta uchwała została jednomyślnie zaopiniowana pozytywnie i była 
przedmiotem analizy. Przedmiotem analizy było równieŜ uzasadnienie tej 
uchwały. Oprócz tego, co jest tam napisane, jest wiele argumentów, które za 
tym przemawiają, które nie są napisane a ktoś, kto zna się na restrukturyzacji 
słuŜby zdrowia wiedzieć powinien. JeŜeli zakończony zostanie proces 
likwidacji, to wszystkie długi, które pozostaną przejdą od razu na garnuszek 
miasta i miasto musi je uregulować. Mając na uwadze, Ŝe rok 2008 jest 
rokiem, w którym będziemy aplikować o duŜe środki unijne, w znaczący 
sposób ograniczyłoby to nam moŜliwości własnych środków i aplikacji do 
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unii. Między innymi, choćby taki argument jest wystarczający do tego, Ŝeby 
uzasadnić ekonomicznie decyzję o przesunięciu o jeden rok daty likwidacji.  
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście mówiąc o tym słynnym ZOZ-ie to wziąłem sobie liczby i z tego to 
wynika Ŝe wspólne to są działania, bo pan dyrektor Sławiński powiedział, Ŝe 
i ZOZ i Szpital w ciągu roku uzyskali wpływy 285.000 zł. Więc wpływy 
285.000 zł a strata, jak powiedział kolega radny Goraj 2.000.000 zł. 
Oczywiście panie Tomaszu ja chodzę po ziemi i wiem co to jest 
restrukturyzacja i wiem kiedy się długi przejmuje, tylko mówię o tym, ze do 
tego dojść nie powinno.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr  XV/265/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Szpital 
Miejski Św. Aleksandra w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.12 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby 
Wytrzeźwień w Kielcach. 
Izba Wytrzeźwień jest placówką, której pensjonariusze w ogromnej 
większości nie płacą za pobyt. Stąd musimy te pieniądze pokrywać z kasy 
miejskiej i stąd konieczność zwiększenia dotacji przedmiotowej na rok 2008 
ustalany jako dopłata do kosztów utrzymania jednego łóŜka. Niedobór, który 
się planuje wynosi 300.000 zł. Ta sytuacja powtarza się co roku. Niestety ta 
uchwała ma charakter rutynowy w sensie jej powtarzalności. Ze względu na 
implikacje społeczne proszę o jej przyjęcie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/266/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy w 2008 roku Miasta 
Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.  
Ustawa o stowarzyszeniach i organizacjach poŜytku publicznego nakłada na 
samorząd konieczność uchwalenia rocznego programu współpracy z tymi 
organizacjami. Ten program stanowi treść uchwały.  
 
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  XV/267/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy w 2008r. 
Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
Do pkt. 8.14 i 8.15 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował 
następujące projekty uchwał: 
I. projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu dla dzieci w Kielcach, 
Os. Na Stoku 42a. (pkt. 8.14) 
II. projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej 
w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30. (pkt. 8.15) 
Obie uchwały dotyczą identycznego problemu w placówkach opiekuńczych. 
Dotyczą one określenia wartości jednego punktu w celu określenia pierwszej 
kategorii zaszeregowania, czyli chodzi o najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze. 
Te projektu uchwał mają równieŜ w pewnej mierze charakter rutynowy. 
Dodam tylko, Ŝe w obu tych placówkach istnieją moŜliwości finansowe aby je, 
bez dodatkowego zasilenia, zrealizować.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu dla dzieci 
w Kielcach, Os,. Na Stoku 42a. (pkt. 8.14): 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/268/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu dla dzieci w Kielcach, 
Os. Na Stoku 42a. 
 
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu Pomocy 
Społecznej w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30. (pkt. 8.15): 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/269/2007 z dnia 27 
września 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej 
w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej przy ulicy 
Sienkiewicza w Kielcach. 
Tablica ta ma być umieszczona na końcu ul. Sienkiewicza, na wysokości 
podziemnego przejścia do dworca PKP. Ideą tej tablicy jest to, Ŝeby 
podkreślić, Ŝe miasto Kielce, mieszkańcy Kielc solidaryzują się i podejmują 
działania w kierunku udzielenia pomocy ludziom bezdomnym lub tym, którym 
się nie powiodło i nie potrafią się znaleźć w obecnej rzeczywistości.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Kolejny raz zabieram głos w podobnej sprawie, odnośnie kolejnej płyty. Nie 
będę kwestionował wielu rzeczy, tylko przedstawię swoje odczucia jak 
równieŜ pewne informacje. Co do lokalizacji. Wynika z tej płyty, z tej 
inskrypcji, Ŝe akceptujemy dwie lokalizacje. Lokalizację z 17 października 
2002 roku, czyli krzyŜa ustawionego na placu z inicjatywy osób bezdomnych. 
Po drugie, pojawia się ta druga płyta. Wątpliwości budzi czy nie naleŜałoby 
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tych obu miejsc połączyć, bo rozumiem, Ŝe płyta zwraca uwagę takŜe na to 
drugie miejsce. TakŜe na tej płycie, na tej inskrypcji poszukiwałem tego kto 
jest fundatorem płyty, kto ją funduje, czy teŜ, kto tą treść przedstawia? 
Zrozumiałem, Ŝe jest to Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem. Wreszcie 
trzecia rzecz. Jak się tak wczytać w ten tekst, to jest on troszkę Ŝałosny, 
oczywiście w moim odbiorze indywidualnym. Bardzo przepraszam, mogę tak 
mieć. Gdyby skrócić troszkę i w tym tekście uŜyć pewnego skrótu „Tablica ta 
(…) świadczy o tym, Ŝe mieszkańcy Kielc angaŜują się w walkę 
o poszanowanie (…)”. Mili państwo w moim odczuciu nie płyta świadczy 
tylko pewne czyny świadczą i ta płyta powinna dostać rozsądną inskrypcję. 
Zatem nie mogąc dokonywać zmian i proponować państwu zmian tekstu, 
proponuję abyście państwo odrzucili tą uchwałę.  
 
Radna Alicja Obara 
Właściwie mój kolega powiedział juŜ prawie wszystko co chciałam 
powiedzieć, więc tylko wesprę go w tym. TeŜ uwaŜam, Ŝe to nie tablica 
świadczy o tym, Ŝe mieszkańcy angaŜują się w walkę z bezradnością, 
przemocą i głodem w Kielcach. Istnieje duŜo takich instytucji. Ja pracuję 
w szkole, w której dzieci nie jadłyby ani jednego posiłku, gdyby nie MOPR. 
Gdyby nie fundacje, gdyby nie stowarzyszenia to te dzieci chodziłyby obdarte 
i być moŜe czasami nie miałyby gdzie mieszkać. Gdyby nie pomoc niektórych 
posłów, niektórych radnych, gdyby nie pomoc równieŜ i tutaj mam okazję 
podziękować panu Prezydentowi, który trzykrotnie równieŜ nie odmówił 
pomocy dla mojej szkoły, kiedy się o to do niego zwróciłam, to naprawdę nie 
byłoby tym głodnym, bezdomnym i bezradnym dobrze. Więc moŜe w ogóle 
nie fundujmy tablic tylko zamieńmy te pieniądze obojętne od kogo one 
pochodzą na ten przysłowiowy chleb i nie mówmy, Ŝe to tablice świadczą 
o naszej dobroci. Takie tablice w ogóle nie są potrzebne według mnie. 
Manifestujmy swoją dobroć czynami, nie tablicami. Popieram to co 
powiedział kolega Machnicki, rozszerzając – ja w ogóle jestem przeciwna 
takiego typu gestom. Jestem za pomocą obydwoma rękami. Takim gestom, jak 
tablice, pomniki, Ŝeby pokazać jacy to jesteśmy dobrzy, Ŝeby wszyscy 
przeczytali. Róbmy, nie piszmy, nie manifestujmy tego w ten sposób.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Maiłem nie zabierać głosu, bo co chwilę zabieram ale akurat sprawa dotyczy 
inicjatywy, która zrodziła się prawdopodobnie w końcu lat 80-tych i początku 
90-tych. Wtedy, jako jeden z dwóch uczestników konferencji w Genewie, 
byłem przedstawicielem Polski na konferencji, kiedy przewodniczącym ONZ 
był pan Butros Ghali. Przy ONZ jest uznana jedna jedyna na świecie 
organizacja ATD Czwarty Świat, która reprezentuje wszystkich ludzi Ŝyjących 
w nędzy i ubóstwie na świecie. Ona organizowała tą konferencję, Ŝeby 
zwrócić uwagę krajów wysoko rozwiniętych na problemy powstające 
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w poszczególnych państwach, jeśli chodzi o Ŝycie w nędzy. 
Reprezentowanych państw było chyba 134 i finalnym spotkaniem było 
spotkanie pod wieŜą Eiffel’a na Trocadero, gdzie są słowa na płycie wypisane, 
które są przytoczone w projekcie uchwały. Są to słowa Polaka, ojca Józefa 
Wrzesińskiego, który był prekursorem ATD Czwarty Świat i wyprowadził 
wiele tysięcy osób z nędzy we Francji i w ParyŜu, czy z podparyskich 
slumsów. Dlaczego mówię o tej historii? Dlatego, Ŝe później ATD Czwarty 
Świat wszedł do Polski ze swoją działalnością. Głównymi działaczami tej 
organizacji w Polsce są ludzie mieszkający w Kielcach. Oni współpracują 
i spotykają się przede wszystkim z bezdomnymi i z ich inicjatywy 
i z inicjatywy bezdomnych powstał ten krzyŜ, który upamiętnia ludzi, którzy 
umarli z bezdomności. Tak to moŜna w skrócie nazwać jeśli ktoś zna ideę tego 
ruchu ten wie o co chodzi. Sądzę, Ŝe to jest inicjator główny tego 
przedsięwzięcia w postaci płyty, której treść nie od nas zaleŜy. 
Prawdopodobnie była ona, z tego co mogę przypuszczać, uzgadniana 
z inicjatorami i z odpowiednimi czynnikami, które akceptują takie tablice. 
Jestem zwolennikiem, Ŝeby nie uciekać się do samowoli budowlanej tylko, 
Ŝeby jednak podjąć decyzję, zobaczymy jaką, jeśli chodzi o instalację tej płyty. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby taką inicjatywę poprzeć. Ja ze swojej strony 
na pewno będę głosował za i proszę równieŜ państwa o uwzględnienie tego 
przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ze swej strony chcę jeszcze państwu powiedzieć Ŝe ATD Czwarty Świat 
w Kielcach nie wznosi tylko krzyŜy i nie dba o to, Ŝeby powstawały tablice ale 
wolontariusze tego ruchu przyczynili się, przy wsparciu władz miasta i MOPR 
do powstania świetlicy przy ul. Ogrodowej. Miejsca, gdzie bezdomni mogą 
przyjść, znajdą ciepły kąt, umyć, oprać i takŜe spoŜyć posiłek. Tam jest ich 
świetlica, ich miejsce.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Sądzę, Ŝe szanowni zebrani, nie wszyscy zrozumieli o co mi chodzi. Uchwała 
jest uchwałą i ma określony tekst. Ja nie jestem przeciwny idei. Natomiast 
jestem przeciwny temu, Ŝe nie ma tu tego, kto funduje. Ja jestem bardzo za, 
Ŝeby znalazła się taka inskrypcja, moŜna ją doprecyzować, naleŜałoby 
doprecyzować, ale w tym brzmieniu, jeśli podejmiemy uchwałę to właściwie 
ta organizacja nie jest tu uwzględniona. Chodzi mi o to, Ŝe ten tekst nie jest 
doprecyzowany a po drugie, Ŝe ta płyta moŜe znaleźć się w tym miejscu, które 
juŜ kielczanom i przyjezdnym i bezdomnym znane jest od pięciu lat. Nie dwie 
rzeczy w jednym miejscu, blisko siebie, tylko w jednym, konkretnym miejscu 
wybranym prawdopodobnie pięć lat temu. Wtedy nie samowola budowlana 
tylko akceptacja tej sytuacji, która jest. Natomiast w tym brzmieniu, ta płyta, 
według mnie, nie powinna zaistnieć.  
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Radny Jarosław Karyś 
W związku z tym, Ŝe dość nieoczekiwanie ten punkt obrad nasunął 
wątpliwości, równieŜ wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości, składam 
wniosek formalny o 5 minut przerwy, przed rozpoczęciem głosowania.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Co prawda wniosek o przerwanie jest wnioskiem formalnym zgodnie 
z naszym statutem, ale przychylam się do tego wniosku i ogłaszam 
pięciominutową przerwę do godziny 14.05.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Radny Mariusz Goraj 
śeby była pełna jasność, ja nie jestem przeciwnikiem lokalizacji tej tablicy nie 
jestem przeciwnikiem lokalizacji jej w tym miejscu i nie jestem zwolennikiem 
ingerowania w teksty, które na takich monumentach, obeliskach, czy teŜ 
tablicach się znajdują, ale jestem zdecydowanym miłośnikiem i zwolennikiem 
piękna języka polskiego i o ile do pierwszego tekstu nie mam Ŝadnych 
zastrzeŜeń, bo jest piękny, jest cytatem z ojca Józefa Wrzesińskiego, o tyle ten 
drugi tekst, po prostu, jeŜeli chodzi o stylistykę i pewną logikę, która wynika, 
powinna wynikać z tych zdań, które się tu pojawiają, to się po prostu kupy nie 
trzyma. Trudno mi będzie zaakceptować to, Ŝe my jako radni, zgadzamy się na 
to, Ŝeby, przepraszam za to co powiem bo sama idea jest jak najbardziej 
chwalebna i warta poparcia ale ja jako radny nie mogę się zgodzić na to, Ŝeby 
nostryfikować tego typu nazwijmy to wykwity czyjejś fantazji. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Winien państwu jestem jeszcze informację, iŜ w trakcie przerwy rozmawiałem 
z panią Anną Śleźnik, która jest bardzo zaangaŜowana w kielecki ruch ATD. 
Tekst był przez organizacje, które zajmują się pomocą osobom bezdomnym, 
porzuconym, równieŜ wolontariusze ATD Czwarty Świat, równieŜ inne 
środowiska, był ten tekst konsultowany. Jest to tekst, który te organizacje 
widzą na takiej właśnie tablicy. Chcę jeszcze powiedzieć, Ŝe pomiędzy tymi 
napisami będzie logo ATD Czwarty Świat, czyli coś co na całym świecie jest 
znane jako znak tę właśnie organizację promujący. Tekst, który państwo 
widzicie powyŜej, tekst ojca Józefa Wrzesińskiego widnieje na wszystkich 
tablicach tego typu, na całym świecie. Pani Ania, mówiła mi, Ŝe równieŜ te 
teksty były przedstawiane gościom z Francji, którzy są zaangaŜowani z racji 
tego, Ŝe przez wiele lat współpracowali z ojcem Wrzesińskim.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 5 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/270/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie tablicy pamiątkowej przy ulicy 
Sienkiewicza w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.17 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Nr XXXVIII/787/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 roku 
w sprawie pomnika „HOMO HOMINI Nowy Jork 11.09.2001”. 
Chodzi o uzupełnienie, korektę uchwały podjętej w 2005 roku. Do tekstu 
umieszczonego na pomniku w tej chwili doszłyby nowe tablice. Chodzi o to, 
Ŝe wielu ludzi nie jest bardzo zorientowanych w sprawie Homo Homini, 
ponadto chodzi teŜ o przedstawienie informacji, kto w głównej mierze był 
fundatorem tego pomnika. Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa 
Imieniem Jana Karskiego. Umieszczenie tych dodatkowych informacji dla 
wielu ludzi, który przychodzą oglądać pomnik będzie jednoznacznym 
ułatwieniem dla zorientowania się  w tej sprawie. Wymienienie jednego 
nazwiska naszego rodaka, który zginął w tym dniu, byłoby symboliczne w tej 
sprawie. 
 
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 XV/271/2007 z dnia 
27 września 2007 roku zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/787/2005 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie pomnika „HOMO 
HOMINI Nowy Jork 11.09.2001”. 
 
Do pkt. 8.18 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
w mieście Kielce. 
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Ulica połoŜona jest w os. Na Stoku, łączy ulicę Piłsudskiego z ul. Sikorskiego. 
Ulica ta nosiłaby nazwę Orląt Lwowskich. Nadanie nazwy ulicy jest 
uzasadnione dwiema okolicznościami. Po pierwsze ulica ta nie miała nazwy 
i nie ma. Zasadą jest, Ŝe drogi publiczne nazwy powinny mieć. W związku 
z powyŜszym zasadne jest aby takowa się pojawiła. Nazwa Orląt Lwowskich 
ma na celu uhonorowanie, złoŜenie hołdu dla historycznych ofiar, które 
poległy w obronie ojczyzny w czasie II Wojny Światowej. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Chciałbym po pierwsze tak powiedzieć, ze to był rok 1918 na 1919. 
Uczuciowo jestem związany, poniewaŜ w tych wydarzeniach, z mojej dalszej 
rodziny uczestniczyło dwóch młodych chłopców. Dlatego czytając 
uzasadnienie, oczywiście jestem za, tylko cóŜ to będzie za uhonorowanie? 
JeŜeli ja będę chodził po Stoku, tam gdzie mieszkam od początku tego osiedla 
i mieszkańcy, którzy przy tej ulicy mieszkają będą musieli zmienić dowody 
i dokumenty prawne? Będą mówić: „co wy dalej robicie?”, „jak wy się 
zachowujecie?”, „co to za uhonorowanie?”. Pan Jacek Wołowiec wcześniej 
słusznie powiedział, Ŝe samorząd ma słuŜyć mieszkańcom a nie utrudniać im 
Ŝycia. Dlatego teŜ, Ŝeby się nie rozwodzić, myślę, Ŝe potrzebna jest nazwa 
Orląt Lwowskich. PoniewaŜ w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewiduje 
się budowę w północnej dziedziny Kielc, w osiedlu Dąbrowa szkoły 
podstawowej byłaby to piękna szkoła i tam równie dobrze bym optował, aby 
tej szkole nadać imię Orląt Lwowskich. MłodzieŜ, młode dzieci, tam młodzieŜ 
była, byłoby to naprawdę ze wszech miar uzasadnione. JeŜeli Wysoka Rada 
inaczej zadecyduje, to proponuję wobec tego, jako wniosek składam, aby 
w tym projekcie uchwały wprowadzić w paragrafie trzecim zapis, Ŝebym ja 
nie słyszał tych narzekań mieszkańców, ze wszelkie opłaty za wymianę 
dokumentów prawnych, przez mieszkańców nowej ulicy Orląt Lwowskich, 
ponosi budŜet miasta. Pozostałe paragrafy przesuwają się o jeden.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Skoro miasto zostało obdarzone ulicą przez spółdzielnie mieszkaniowe, które 
mają tam swoje bloki i swoje mieszkania, to oznacza, ze jest to droga 
publiczna i kompetencje Rady co do nazywania ulic są zapisane w ustawie 
o samorządzie gminnym. Przepisy dotyczące zwalniania z opłat są bardzo 
dookreślone. Nie moŜna zapisywać w uchwale tak, jak zaproponował pan 
Adam Jaskóła, z uwagi na to, Ŝe taki zapis byłby sprzeczny z obowiązującymi, 
niektórymi ustawami, które wyraźnie mówią, Ŝe np. opłata za zmianę 
w dowodzie rejestracyjnym musi być pobierana i jest określona dokładna 
stawka. JeŜeli miasto zrezygnowałoby z takiego poboru, wówczas Regionalna 
Izba Obrachunkowa moŜe postawić zarzut niegospodarności wobec tych, 
którzy odchodzą od takiego poboru. Są niektóre opłaty, które z mocy prawa są 
zerowe np. wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwy ulicy, 



 53

nie pociąga za sobą kosztów z tym związanych. Przypomnę równieŜ, 
Ŝe uchwała o zmianie we wpisie do działalności gospodarczej, ma zapis, Ŝe 
w przypadku zmiany nazwy ulicy, równieŜ rezygnujemy z takiej opłaty. 
Natomiast niektóre opłaty są do poniesienia. Przy publicznej drodze, jest parę 
instytucji miejskich, które muszą mieć odpowiedni adres. Kiedyś, ktoś 
w „pijanym widzie” ustalił Ŝe będzie osiedle, które będzie bez ulic tylko będą 
same numery i jeden blok ma numer 58 a drugi 80 B i stoją obok siebie. 
Trudno dojść ładu i składu. My, jako Rada Miejska mamy obowiązek 
uchwalić nazwę tej ulicy. Natomiast jeśli spółdzielnia mieszkaniowa chciała, 
Ŝeby miała cały czas bałagan to nie musiała przekazywać tej drogi do miasta. 
Jeśli przekazała, to ze wszystkimi konsekwencjami, z którymi się to wiąŜe. 
MoŜna powiedzieć tak, Ŝe jeŜeli spółdzielnia mieszkaniowa dalej chce, Ŝeby 
miała bałagan w swoim osiedlu – proszę bardzo ale ulica nazwę mieć musi. 
Nie moŜe tak być, Ŝe nie ma nazwy ulicy. Proszę to wziąć pod uwagę. MoŜna, 
jeŜeli nie jest wprowadzone vacatio legis, czyli nie jest sytuacja taka, kiedy 
moŜna zmieniać dokumenty i porządkować sprawę przez dwa trzy lata, tak jak 
robiliśmy to przy poprzedniej kadencji to moŜna to jako autopoprawkę czy 
ewentualnie poprawkę wprowadzić, natomiast takiego zapisu, jak proponuje 
pan Adam, na pewno, z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia budŜetu 
miasta wprowadzać nie wolno.  
 
Radny Adam Jaskóła 
To nie Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku wystąpiła z propozycją 
przekazania ulicy tylko miasto. PoniewaŜ miasto przeniosło przychodnię 
z ulicy Wesołej na Stok. Taka była, z tego co ja pamiętam, procedura prawna. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie Adamie, powiem tak: dŜentelmeni o faktach nie dyskutują. Na sali jest 
przewodnicząca rady nadzorczej spółdzielni, wtedy, kiedy były przekazywane 
ulice i moŜe powiedzieć czy spółdzielnia wystąpiła do miasta, czy miasto do 
spółdzielni. Proszę nie robić wody z mózgu.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałem tylko panie Tomku przypomnieć taką sytuację, jak zmienialiśmy 
ulicę Manifestu Lipcowego na Jeziorańskiego to jednak miasto partycypowało 
w kosztach zmiany chyba dowodu rejestracyjnego i dowodu osobistego. Na 
pewno miasto partycypowało w kosztach zmiany dowodu osobistego. Myślę, 
Ŝe to nie jest ewenement i myślę, Ŝe w tym kierunku moŜemy iść 
i wprowadzić autopoprawkę. W Nowym Jorku nie ma nazwy ulic tylko są 
numery ulic. 
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Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
śeby rozwiać wątpliwości niektórych radnych, mamy oficjalne stanowisko 
Spółdzielni Mieszkaniowej Na Stoku, która popiera nadanie nazwy tej ulicy.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
PoniewaŜ pan Adam Jaskóła złoŜył wniosek pisemny, ten wniosek podwaŜył 
pan radny Tomasz Bogucki, dlatego musimy to rozstrzygnąć w głosowaniu, 
czy ten wniosek będzie brany pod uwagę. 
 
Radny Adam Jaskóła z sali 
Wycofuję wniosek. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – 3 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/272/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce. 
 
Do pkt. 8.19 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania z Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych obiektów 
i urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. 
Podjęcie tej uchwały jest niezbędne ze względów formalnych i praktycznych. 
Wodociągi Kieleckie nie mogą dostać dofinansowania z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej pieniędzy, jeŜeli podejmują realizację robót na nie swoim 
majątku. W związku z powyŜszym Międzygminny Związek Wodociągów 
i Kanalizacji podjął juŜ stosowną uchwałę o zwrocie tych obiektów, na 
których będą prowadzone modernizacje i kolejnym krokiem jest podjęcie 
uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu po to, aby Prezydent w ramach 
swoich kompetencji mógł to sprzedać Wodociągom Kieleckim. Na te środki 
trwałe została przygotowana wycena przez rzeczoznawcę i jesteśmy 
przygotowani, po podjęciu uchwały, do podjęcia negocjacji w sprawie 
ustalenia ceny sprzedaŜy.  
 
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 XV/273/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych obiektów i urządzeń 
znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. 
 
Do pkt. 8.20 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Batalionów Chłopskich. 
Nieruchomość ma powierzchnie 210 m2. Jest to związane z koniecznością 
zrealizowania celu publicznego w postaci zlokalizowania na tej działce 
przepompowni ścieków w związku z budową w tym obszarze instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/274/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Batalionów 
Chłopskich. 
 
Do pkt. 8.21 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej 73.  
Zbycie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela 
nieruchomości w której gmina ma swój niewielki udział, nieco ponad 20%. 
Ma to na celu uporządkowanie stanu prawnego tej nieruchomości i pozyskanie 
dla miasta środków finansowych. Chodzi tu o niewielką działkę 176 m2. 
 
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 XV/275/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej 73. 
 
Do pkt. 8.22 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach na terenie Osiedla Dąbrowa II. 
Uchwała dotyczy sprzedaŜy kilkunastu nieruchomości, kilkunastu działek, 
stanowiących jedną nieruchomość o łącznej powierzchni prawie 7 hektarów. 
Powodów propozycji podjęcia tej uchwały jest kilka. NajwaŜniejsza to 
koncepcja władz miasta mająca na celu rozruszanie inwestycyjne terenów na 
osiedlu Dąbrowa II. W wyniku przeprowadzonego scalenia i podziału, 
w centrum całego obszaru objętego scaleniem i podjętym planem 
zagospodarowania przestrzennego znajdują się tereny przeznaczone pod 
budownictwo wielorodzinne. Kierując się chęcią zachowania ładu 
przestrzennego, proponujemy zbycie tych nieruchomości w formie 
jednorazowej, oczywiście w formie przetargu, na rzecz jednego inwestora. 
Zapewni to niewątpliwie jakąś jednolitość w późniejszym wyglądzie tego 
terenu. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe jest on połoŜony centralnie w osiedlu 
Dąbrowa z pewnością zainicjuje proces inwestycyjny na całym osiedlu, 
równieŜ na terenie działek, które stanowią własność osób fizycznych, osób 
prywatnych.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/276/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach na terenie Osiedla Dąbrowa II. 
 
Do pkt. 8.23 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
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Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Na 
Stole. 
Jest to dokładnie analogiczna uchwała jak przy ulicy Batalionów Chłopskich. 
Powierzchnia 346 m2. Pod przepompownię ścieków w związku z kanalizacją 
w pobliŜu Posłowic. 
 
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 XV/277/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Na Stole. 
 
Do pkt. 8.24 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego, 
Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kielce Śródmieście – Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków Kielc”. 
Ten projekt planu miejscowego został juŜ uchwalony w styczniu tego roku 
przez Radę Miejską. Niestety miesiąc później w wyniku rozstrzygnięcia 
nadzorczego wojewody uchwała ta została uznana za niewaŜną. Nie będę się 
wgłębiał w powody, które by świadczyły o złej pracy słuŜb planistyczny, 
musiałbym rozwinąć krytykę ustawy o planowaniu przestrzennym. W kaŜdym 
razie tak ortodoksyjne stanowisko słuŜb wojewody oznacza, Ŝe praktycznie 
przy kaŜdym planie będziemy musieli powtórzyć procedurę uzgodnień 
i wyłoŜenia, która to procedura trwa minimum sześć miesięcy. Taka procedura 
została przy tym planie powtórzona. Plan obejmuje północną część 
śródmieścia i jest to kluczowy plan dla rewitalizacji tej części miasta 
i obejmuje on kilka inwestycji dofinansowanych z regionalnego programu 
operacyjnego w ramach kluczowego projektu rewitalizacji śródmieścia. 
Między innymi, najwaŜniejszy element tego planu to jest budowa ulicy 
tzw. Nowosilnicznej, czyli przedłuŜeniu ulicy Silnicznej przez skrzyŜowanie 
z ulicą Warszawską aŜ do placu Świętego Wojciecha. W trakcie powtórnego 
wyłoŜenia wpłynęły cztery uwagi, które rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta 
nie zostały uwzględnione. Są to uwagi pani Mieczysławy Zatorskiej, pani 
Teresy DroŜdŜ, pani Katarzyny Soproch, współwłaścicieli nieruchomości przy 
ulicy Warszawskiej 8 i Bodzentyńskiej 5/3 oraz uwaga Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ulicy Koziej 3. Wszystkie te uwagi negują potrzebę 
budowy ulicy Nowosilnicznej. Ze względu na to, Ŝe ta ulica jest bardzo 



 58

istotnym elementem, w zasadzie stanowi północną pętlę w nowej organizacji 
ruchu dla śródmieścia po likwidacji tranzytu. Z uwagi na to, Ŝe ulica biegnie 
praktycznie osią rzeki Sinicy, która jest ujęta w podziemny kanał tak, Ŝe na 
powierzchni nie jest moŜliwe, ze względów technicznych wybudowanie 
jakichkolwiek obiektów budowlanych. Z uwagi na to, Ŝe budowa tej ulicy 
spowoduje korzyści dla samych właścicieli przyległych nieruchomości 
w postaci około 20.000 m2 powierzchni uŜytkowej, około 140 mieszkań 
i około 6.000 m2 powierzchni lokali uŜytkowych i handlowych, przy braku 
moŜliwości innego rozwiązania komunikacyjnego uwzględnienie tych uwag 
nie było moŜliwe.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XV/278/2007 z dnia 
27 września 2007 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kielce Śródmieście – Obszar 2 „Bodzentyńska, IX Wieków 
Kielc”. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Jacek Wołowiec, 
2. Tomasz Bogucki, 
3. Jacek Nowak, 
4. Alicja Obara, 
5. Marian Kubik. 

 
Radny Tomasz Bogucki 
Do protokołu przekazuję 4 interpelacje i nie będę o nich mówił. Natomiast 
zajmę państwu trochę czasu i chcę, Ŝebyście państwo podeszli do sprawy 
z cierpliwością, bo jest to waŜna sprawa.  
Zgodnie z § 31 ustęp 2 Statutu Miasta Kielce Radny ma prawo 
poinformowania Rady, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej 
odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej 
odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, Ŝe nie 
zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienie ustne na sesji, Rada 
na wniosek interpelującego, moŜe zaŜądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie. 
Biorąc to pod uwagę – jako interpelujący, na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Kielcach w sprawie wyjaśnienia prawnych moŜliwości instalacji 
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i lokalizacji „MENORY” usytuowanej od końca sierpnia 2007 roku przy Alei 
IX Wieków Kielc obok ciągu pieszego, uprzejmie informuję Wysoką Radę, iŜ 
w dniu 19 września 2007 roku otrzymałem odpowiedź na przedmiotową 
interpelację i uznaję jej treść za niewystarczającą. Z uwagi na brak 
jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytania w interpelacji wnoszę do 
Pana Przewodniczącego o wyraŜenie zgody na odczytanie Radzie treści 
odpowiedzi. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
WyraŜam zgodę. 
 
Radny Tomasz Bogucki odczytał treść odpowiedzi na interpelację: 
„W związku z interpelacją z dnia 06 września 2007 r. w sprawie wykonania 
i zainstalowania przy Al. IX Wieków Kielc obiektu w postaci „Wystającej 
Menory z chodnika”, uprzejmie informuję; Pomnik - zgodnie z Ustawą 
„Prawo budowlane” - jest zaliczany do budowli, wymagających 
przeprowadzenia procedur administracyjnych w celu uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy oraz decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku 
pomnika - takŜe stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz innych 
wymienionych w interpelacji uzgodnień dokumentacji budowlanej, 
sporządzonej z zachowaniem wszelkich obowiązujących stosownych 
rygorów). Wybudowany pomnik, jako „miejsce upamiętniające wydarzenia 
historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji”, na mocy 
przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami staje się 
zabytkiem, podlegając prawnej ochronie i opiece konserwatorskiej. 
Prawo budowlane równocześnie definiuje obiekty malej architektury 
(niewielkie obiekty, w tym: posągi, wodotryski, obiekty architektury 
ogrodowej, rzeźby, takŜe obiekty kultu religijnego - kapliczki, krzyŜe 
przydroŜne, wodotryski itp.) - których budowa nie wymaga pozwolenia na 
budowę. 
(Radny Tomasz Bogucki 
W tym miejscu pozwolę sobie przerwać czytanie i proszę operatora 
o włączenie filmu, który nagrałem telefonem komórkowym na miejscu. 
Będziecie państwo mogli się przekonać czy jest to element małej architektury, 
czy pomnik, czy teŜ coś innego.) 
Ta sama (identyczna) materialnie forma (konstrukcja) przestrzenna 
(np. krzyŜ), w zaleŜności m.in. od towarzyszących jej powstawaniu idei 
i okoliczności; głównie deklaracji oraz intencji inwestora (fundatora), woli 
lokalnej społeczności oraz związanych z nimi niesionych treści - moŜe być 
uznana zarówno za pomnik, jak i za obiekt małej architektury. 
W przypadku podnoszonego obiektu, Stowarzyszenie im. J. Karskiego, 
posiadając pełne ww. informacje nt. prawnej klasyfikacji obiektów oraz 
procedur i wymogów towarzyszących ich realizacji (m.in. pismo z dnia 
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23 kwietnia 2007 r. znak: GKA048-10/07), jako fundator (inwestor) w sposób 
świadomy przyieło, iŜ projektowana forma tzw. „Menora” jest obiektem małej 
architektury (rzeźbą) nie wymagającym pozwolenia na budowę i związanych 
z tym procedur - ograniczając przygotowanie przedsięwzięcia do 
szczegółowych uzgodnień lokalizacji ze stosownymi instytucjami 
i zarządzającymi uzbrojeniem podziemnym w przedmiotowym rejonie. 
Prezentowane w trakcie tych uzgodnień szkice i wizualizacje obiektu 
(uproszczona forma świecznika „menory” wyłaniająca się z zieleni) pozwalały 
na akceptacje w kwestii interpretacji obiektu jako „małej architektury”. 
Efektem prowadzonych uzgodnień była jednak m.in. zmiana pierwotnej, mało 
eksponowanej kameralnej lokalizacji rzeźby wśród krzewów w głębi, na 
zdecydowanie eksponowaną obecną, w rejonie chodnika - z uwagi na kolizję 
z projektowaną (wykonywaną obecnie) oczyszczalnią wód deszczowych. 
Dokonanej z konieczności zmianie pierwotnie planowanej lokalizacji 
towarzyszyła nieunikniona zmiana sposobu zagospodarowania bezpośredniego 
otoczenia rzeźby oraz kompozycji całości (utwardzenie - lokalne poszerzenie 
chodnika, oraz inne detale, w tym takŜe niosące treści; tablica). Niefortunnie - 
zmiany te, prowadzone przez artystę częściowo takŜe w trakcie prac 
budowlanych, w efekcie finalnym nadały całości załoŜenia nieco inny 
charakter i wymowę od wstępnie zakładanych w pierwotnej lokalizacji - 
tj. wprowadziły cechy w odbiorze społecznym łączone raczej z pomnikiem. 
Niekoniecznie przy tym zmiany te były wynikiem złej woli lub teŜ 
świadomego działania wbrew prawu - moŜliwe jest, Ŝe są one 
nieprzewidzianym efektem temperamentu twórczego i inwencji artysty, 
dokonującego zmian związanych z wykorzystaniem kompozycyjnym nowej 
lokalizacji pod duŜą presją czasową, przy zbagatelizowaniu subtelnych 
ideowych konsekwencji wprowadzania stosunkowo drobnych nawet detali 
(„zwiewana wiatrem” tablica). 
Podzielając pogląd, iŜ w efekcie końcowym zrealizowana kompozycja niesie 
treści charakterystyczne dla załoŜeń pomnikowych - podkreśla się, iŜ od 
strony administracyjnej dochowano wszelkiej staranności dla poinformowania 
fundatora o szczegółowych uwarunkowaniach formalno-prawnych 
związanych z tego typu przedsięwzięciami, zaś przedstawiona koncepcja 
rzeźbiarsko-architektoniczna załoŜenia w pierwotnej lokalizacji zdecydowanie 
pozwalała na uznanie dzieła za obiekt małej architektury, nie wymagający 
pozwolenia na budowę i innych procedur związanych z pomnikami. Przyjęty 
w dobrej wierze tryb przygotowania inwestycji, wynikający z tego brak pełnej 
dokumentacji i nadzoru, wymuszona w trakcie zmiana pierwotnej lokalizacji 
oraz związana z tym nowa autorska kreacja otoczenia rzeźby - stanowią 
niefortunny splot okoliczności otwierający pole do dyskusji na temat 
klasyfikacji budowlanej obiektu. Jednak wobec niezmiennej deklaracji 
inwestora co do rzeźbiarskiego i plenerowego charakteru kompozycji, 
stosunkowo duŜej niejednoznaczności relacji pojęć „pomnik” – „rzeźba” i ich 
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prawnych definicji, pozytywnego odbioru społecznego idei i formy dzieła - 
dyskusyjną i nie gwarantującą powodzenia decyzją byłoby - zdaje się - 
wszczęcie postępowania w trybie nadzoru budowlanego stosownym dla 
samowoli budowlanych. Inwestor, zakładając świadomie charakter obiektu 
małej architektury i pomijając przez to procedury właściwe dla pomników – 
w tym stosowną uchwałę Rady Miejskiej - obniŜył przez to powaŜnie rangę 
ideową swojego przedsięwzięcia, ze wszystkimi z tego wynikającymi 
konsekwencjami.” 
 
Ktoś kto przygotowywał tą odpowiedź musiał się cięŜko napracować, Ŝeby 
w słowach ująć to co własnymi słowami moŜna by było powiedzieć: „Mea 
culpa – jest to samowola budowlana”. 
 
Po odczytaniu treści odpowiedzi pragnę skomentować to co usłyszeliśmy. 
PoniewaŜ sprawa dotyczy bardzo wraŜliwej sfery działania, która moŜe 
wywołać niepotrzebne emocje, rzeczowy komentarz sporządziłem w formie 
pisemnej, aby była moŜliwość analizy treści, którą zamierzam obecnie 
odczytać. 
Najpierw naleŜy według mnie ustalić fakty związane z instalacją i lokalizacją 
„MENORY” gdyŜ dŜentelmeni o faktach nie dyskutują. 
Do rzeczy: 
1. Bezspornym faktem jest istnienie instalacji „MENORY” przy Alei 

IX Wieków Kielc, na wysokości nieruchomości na której zlokalizowany 
jest budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Bezspornym faktem jest lokalizacja „MENORY” w części w pasie 
drogowym, a w części na nieruchomości gruntowej będącej własnością 
Miasta Kielce  

3. Bezspornym faktem jest istnienie w ramach instalacji „MENORY” tablicy 
zawierającej informację jakie wydarzenia upamiętnia ta instalacja oraz 
drugiej tablicy informującej o historii getta w Kielcach.  

4. Bezspornym jest fakt, braku zgłoszenia w Urzędzie Miasta i w Miejskim 
Zarządzie Dróg  przez wykonawcę, zamiaru wykonania instalacji 
„MENORY” w określonej lokalizacji.  

5. Bezspornym faktem jest, Ŝe wykonawca nie uzyskał urzędowej zgody na 
zainstalowanie w określonej lokalizacji „MENORY” 

To przedstawione fakty, o których ja na pewno dyskusji prowadzić nie 
zamierzam. 
A teraz jeśli Państwo pozwolą przejdę do przytoczenia definicji prawnych, 
encyklopedycznych oraz słownikowych pojęć i określeń, które są uŜywane 
zarówno przeze mnie jak teŜ przez urzędników Pana Prezydenta 
w przedmiotowej odpowiedzi. 
I tak: 
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Pomnik – dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko – architektoniczne, wzniesione 
dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. 
Samowola budowlana to najprościej mówiąc naruszenie ustawy Prawo 
Budowlane. 
Przykładem takiego naruszenia prawa jest między innymi: 

1) Przystąpienie do robót budowlanych bez pozwolenia i prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) Wprowadzenie istotniejszych zmian w projekcie, w czasie wykonywania 
robót budowlanych, 

3) Przystąpienie do robót bez zgłoszenia właściwemu organowi. 
Miejsce publiczne to miejsce ogólnie dostępne dla bliŜej nieokreślonej, 
większej liczby osób – jest to miejsce ogólnie dostępne. 
 
Po słowniku niezbędnych określeń trzeba jeszcze zajrzeć co ustawodawca 
zapisał w prawie budowlanym. I tak: 
Rzeczywiście Art. 29 ustęp 1 punkt 22 stanowi, Ŝe „Pozwolenia na budowę nie 
wymaga budowa obiektów małej architektury” przy czym, ilekroć w ustawie 
jest mowa o obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie 
obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Nie moŜna jednak traktować wybiórczo przepisów prawa budowlanego, gdyŜ 
Art. 30 ustęp 1 punkt 4 stanowi, Ŝe zgłoszenia właściwemu organowi wymaga 
budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 
Pozwolę sobie przytoczyć przepis Art. 49b ustęp 1, który stanowi, Ŝe – 
„właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego 
lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego 
zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ”. 
Nie będę przytaczał przepisów karnych zapisanych w ustawie odnoszących się 
do zaistniałej sytuacji. One tam istnieją. 
Otrzymana odpowiedź na interpelację jest sprytną próbą wprowadzenia mnie 
w błąd sprowadzając całą sytuację do obiektu małej architektury stanowiącej 
cytuję „niefortunny splot okoliczności otwierający pole do dyskusji na temat 
klasyfikacji obiektu”. 
Jestem przekonany, bez cienia wątpliwości, Ŝe: 

1. „MENORA” jest miejscem pamięci narodowej – pomnikiem 
upamiętniającym zamordowanych ludzi, których zgładzenie przez 
Niemców jest zdarzeniem historycznym. 

2. „MENORA” jest samowolą budowlaną. 
3. NaleŜy podjąć odpowiednie działania w celu uregulowania sprawy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Stawiam więc pytania, na które chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź 
w trybie § 31 ust. 2 Statutu Miasta Kielce: 

1. Jak Pan Prezydent zamierza rozwiązać problem, który został przeze mnie 
przedstawiony ? 

2. Czy obecna lokalizacja „MENORY” pozwoli na swobodne projektowanie 
rozwiązań komunikacyjnych, związanych z przebudową skrzyŜowania 
ulic, które obecnie obsługiwane jest przez Rondo Herlinga 
Grudzińskiego, w szczególności dotyczy to na przykład moŜliwości 
poszerzenia jezdni o jeszcze jeden pas umoŜliwiający bezkolizyjny 
prawoskręt z Alei IX Wieków Kielc w ulicę Okrzei? 

I na koniec: 
Uznaję inicjatywę Stowarzyszenia Jana Karskiego za bardzo potrzebną 
i waŜną dla mieszkańców Kielc. śadna jednak nawet najszczytniejsza 
inicjatywa nie usprawiedliwia łamania obowiązującego prawa. A zatem cel nie 
uświęca środków i o tym zawsze trzeba pamiętać. 
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Myślałem, Ŝe nie zdąŜę na tą interpelację ale zdąŜyłem. Przed chwilą miałem 
spotkanie z panem dyrektorem Włodawskim, na którym bardzo mi zaleŜało bo 
sprawy były waŜne. 
Proponowałem panu Przewodniczącemu, Ŝeby dopuścił mnie do głosu przed 
godziną 14 – wtedy, kiedy musiałem wyjść, bo chciałem w jakiś sposób 
odnieść się do faktów, które zaistniały i jak gdyby wyprzedzić cały ten pokaz 
i ten wywód. Stało się jednak inaczej, moŜe i dobrze, bo radni mają pełną 
informację, pełny ogląd na to. W tej chwili mógłbym powiedzieć tylko: „cóŜ 
panie radny Bogucki – szach i mat”. ChociaŜ w szachy nie gram, ale mniej 
więcej wiem w czym jest rzecz. JeŜeli bym się podjął polemiki, to 
przypominałaby ona rozmowę faryzeuszy a nie zamierzam się podejmować 
takiej polemiki. Faktem jest, Ŝe na etapie uzgadniania moŜliwości 
zrealizowania tej rzeźby (rzeźba teŜ moŜe być pomnikiem) nie było mowy 
o jakiś tablicach i na tym etapie, kiedy było to uzgadniane w Wydziale 
Architektury trudno było oczekiwać od urzędników, Ŝeby nadinterpretowali to. 
Stało się niedopatrzenie, nie będę roztrząsał po czyjej stronie, Ŝe te kwestie 
związane z napisem i umieszczeniem tablicy nie zostały uzgodnione w trybie 
przewidzianym. W związku z tym są dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie, bo 
z faktami się nie dyskutuje, to pan to powiedział wymieniając jeszcze jakieś 
określenia o dŜentelmenach. Myślałem Ŝe to o pieniądze chodzi. Mam taką 
propozycję. Wobec tego, Ŝe ta rzeźba stoi, Ŝe przybrała teraz charakter 
pomnika, chociaŜby poprzez to, Ŝe zostały umieszczone na nim napisy a treść 
tych napisów nie została uzgodniona przez właściwe organy – Komisję 
działającą pod przewodnictwem pana sędziego Jankowskiego. Wystąpimy 
jako Urząd, nie jako inicjator tej budowy z prośbą o uzgodnienie tego napisu. 
Gdyby się okazało, Ŝe treść powinna być zmieniona, to będzie to zmienione. 
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Natomiast, jeŜeli by to pana nie zadowalało, to cóŜ, jeŜeli według tych 
interpretacji, które usłyszałem zostało naruszone prawo, to jeŜeli zostało 
naruszone prawo a próba naprawy tego, zaproponowana przeze mnie nie 
będzie pana satysfakcjonowała, proszę złoŜyć doniesienie do prokuratury.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wobec wyjaśnień pana Czesława Gruszewskiego, zastępcy Prezydenta, 
przedstawiam wniosek o to, Ŝeby Rada zobowiązała pana Prezydenta, Ŝeby na 
piśmie odpowiedział na dwa pytania, które postawiłem. Zgodnie z trybem 
przewidzianym w Statucie. Dlatego, Ŝe: 
1. Odpowiedź była niepełna, nie dotyczyła np. kwestii komunikacyjnych. 
Prosiłem by odpowiedzieć na moŜliwości zaprojektowania skrzyŜowania 
i swobody projektowania. 
2. Sama akceptacja treści tablicy nie załatwia sprawy. Ta sprawa, według 
mnie, jeŜeli ma być honorowo załatwiona, nie mówię Ŝeby rozbierać tą 
menorę, jeŜeli państwo uznają Ŝe jej lokalizacja jest właściwa, ale powinna 
stanąć na Radzie i Rada powinna podjąć decyzję w formie uchwały, Ŝeby nie 
było na przyszłość precedensu, Ŝe moŜna zrobić pewne rzeczy na przełaj 
i w majestacie prawa jest dobrze. 
Ja, panie Prezydencie, na pewno nie pójdę do Ŝadnego prokuratora i nie będę 
ani pana Białka ani Stowarzyszenie Karskiego podawał do prokuratora. Nie 
było takiego mojego zamierzenia. Znalazłem błąd. Ci, którzy błąd popełnili 
powinni się do błędu przyznać i naprawić go a nie wysyłać kogoś za kratki. 
Samowola budowlana jest w przepisach karnych przewidziana ukaraniem karą 
do dwóch lat pozbawienia wolności. Ja chcę, Ŝeby wszyscy ludzie chodzili 
normalnie po wolności i Ŝeby nie trzeba było ich karać za takie błędy ale 
proszę naprawić błąd. Wnoszę, Ŝeby Rada podjęła decyzję, bo Rada musi 
w takiej sytuacji decyzję podjąć czy zobowiązuje pana Prezydenta do 
odpowiedzi na piśmie na te dwa pytania, które państwu przedstawiłem, czy 
nie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Po raz pierwszy od dłuŜszego czasu wykorzystamy zapis § 31, punkt 2 Statutu 
Miasta, który mówi: „W przypadku stwierdzenia przez składającego 
interpelację, Ŝe nie zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia 
ustne na sesji, Rada na wniosek interpelującego moŜe zaŜądać dodatkowych 
wyjaśnień na piśmie.” 
Wniosek taki, pan radny złoŜył, zatem poddaję go pod głosowanie: 
„Czy popierają panie i panowie radni wniosek pana radnego Tomasza 
Boguckiego i Rada powinna zaŜądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie 
w przedmiotowej sprawie?” 
 
 



 65

Głosowanie: 
Za    – 13 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 6 
 
Rada zaŜądała dodatkowych wyjaśnień na piśmie, w imieniu radnego Tomasza 
Boguckiego. 
 
Do pkt. 10 
 
Radny Jan Gierada 
Rozumiem, Ŝe wniosek o zmianę części ul. Gagarina na Barabasza - 
Sołtysiaka, jest taką próbą przed wyborami. MoŜe i dobrze. Znam bardzo 
dobrze rodzinę Sołtysiaków i nawet się z nimi przyjaźnię. UwaŜam, Ŝe był to 
jeden z zacnych ludzi tej świętokrzyskiej ziemi jako partyzant. Czy, tyle się 
osiedli buduje, tyle ulic, czy nie warto byłoby, Ŝeby nieŜyjący juŜ Sołtysiak 
„Barabasz” miał nazwę całej ulicy, czy moŜe nazwać jego imieniem szkołę na 
Dąbrowie. Skoro w uzasadnieniu tej wycofanej uchwały jest zapis, Ŝe tak 
bardzo się ludzie przyzwyczaili do Gagarina i zostawiamy kawałek tej ulicy, 
chociaŜ ja juŜ w poprzedniej kadencji się śmiałem, i mówiłem Ŝeby zmienić 
Gagarina bo to był komunista na ziemi i w kosmosie, ale mnie nie 
posłuchaliście, to moŜe by zostawić całą Gagarina a Barabaszowi dać 
naprawdę całą ulicę. Albo – druga propozycja- zmienić całą Gagarina na 
Barabasza i to by było bardziej zasadne niŜ dzielenie znowu ulic kawałkami. 
Jedna i druga osoba zasługuje na ogromny szacunek i myślę, Ŝe warto byłoby 
wziąć to pod rozwagę.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni państwo, jeszcze dwa ogłoszenia. 
Komisja ds. wyboru ławników zbierze się w środę 3 października 2007 roku 
o godzinie 14.00. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje 5 minutowe 
posiedzenie Komisji. 
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
27 września 2007 roku. 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
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