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

która odbyła się w dniu 25 października 2007 roku, w godz. 10.00 - w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny 
radny Włodzimierz Wielgus. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 16 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 25 października 2007 
roku. 
Proszę Państwa o powstanie. Z Ŝalem przekazuję wiadomość, Ŝe wczoraj rano 
zmarł Edmund Sarna. Człowiek wielce zasłuŜony dla Kieleckiego sportu, 
współtwórca sukcesów polskiej lekkiej atletyki, wychowawca młodzieŜy, 
wybitny trener, był przy narodzinach solidarnościowego zrywu Polaków, 
cierpiał za Solidarność. Odszedł w wieku 68 lat.  
Uczcijmy teraz Jego pamięć….  
Dziękuję. 
 
Witam panie i panów radnych, witam Pana Prezydenta jego trzech zastępców 
prezydenta, a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych 
Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szczególnie serdecznie witam pana posła elekta Artura Gieradę jeszcze w roli 
Wiceprzewodniczącego Rady, ale juŜ zapewne myślami gdzieś daleko na 
Wiejskiej. Cieszę się z wyboru kolegi do Parlamentu gratuluję wysokiego 
poparcia wyborców i mam nadzieję, Ŝe w Pana nowej pracy Kielce i samorząd 
kielecki będą zawsze na bardzo waŜnym miejscu. Liczę na równie owocną, jak 
to do tej pory było - naszą współpracę. Tyle dzisiaj. Uroczyste poŜegnanie ze 
sztandarem, kwiatami i wzruszeniami planuję na następnej sesji po pańskim 
ślubowaniu w Sejmie gdyŜ chcę być pewny, Ŝe się pan nie rozmyśli i obejmie 
mandat posła... zanim Rada poniesie jakieś koszty związane z poŜegnaniem. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność otwartych przed chwilą obrad. 
Swoją nieobecność zgłaszał do mnie pan radny Włodzimierz Wielgus, który 
dziś w Warszawie jako dyrektor Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w 
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Kielcach odbiera nagrodę dla tej placówki, jako jednego z najlepszych Szpitali 
w Polsce. Serdecznie gratulujemy koledze 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Gierada 
Wszystkim z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 
Ŝyczenia, szczególnie panu Przewodniczącemu, ale równieŜ za te wszystkie, 
które spływały w ciągu tych pierwszych dni kończącego się juŜ tygodnia. 
Szanowni Przyjaciele, rzeczywiscie jeszcze dzisiaj nie Ŝegnamy się. Ja wiele 
zastanawiałem się czy mogę dzisiaj brać udział w sesji – okazało się, Ŝe tak. 
Będę zwlekał do ostatniego momentu tak naprawdę, kiedy będę musiał złoŜyć 
mandat. Bo w Radzie Miasta pracuje od 5 lat. Pracowało mi się zawsze bardzo 
dobrze. Dzisiaj nie będę się rozczulał, bo poŜegnanie, które odbędzie się 
prawdopodobnie 22 listopada będzie dla mnie wzruszające, ale mówię, Ŝe 
jeszcze dziś się z Wami nie Ŝegnam, dzisiaj ostro pracujemy. Dzięki serdeczne. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 17 października 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 wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad dotyczące wprowadzenia: 

1. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego,  

2. projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Kielce na 2007 rok, 

3.  dwóch autopoprawek do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok. 

 
Ja wnioskuję do Wysokiej Rady, aby punkt dotyczący wyboru ławników do 
sądów powszechnych w Kielcach na kadencję 2008-2011 przenieść na początek 
obrad i nadać mu numer 4 zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego  
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego  
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Kielce na 2007 rok ( projekt nr 2). 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok ( projekt nr 2). 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
autopoprawki nr 1 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok). 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
  
Stwierdzam, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został poszerzony o 
autopoprawkę nr 1 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok  
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
autopoprawki nr 2 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok  
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został poszerzony o 
autopoprawkę nr 2 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 1). 
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Kto z pań i panów radnych jest za tym aby punkt dotyczący wyboru ławników 
do sądów powszechnych w Kielcach na kadencję 2008-2011 przenieść na 
początek obrad i nadać mu numer 4. 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe dotychczasowy punkt 9 podpunkt 1 porządku obrad dzisiejszej 
sesji został przeniesiony na początek obrad i nadaje się temu punktowi numer 4.  
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 

września 2007r.  
4. Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych 

w Kielcach na kadencję 2008 - 2011 r.; 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
7. Informacja Prezydenta Miasta na temat dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych złoŜonych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce, 
dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i prezesów 
spółek gminnych za 2006 rok. 

8.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat dokonanej 
analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2006 rok. 

9. Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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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) z autopoprawką nr 1 i nr 2; 

3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 
4. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowisko i Gospodarki Wodnej na 2007 rok; 

5. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007; 

6. nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, ul. Zimna 16; 
7. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kielcach; 

8. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Ośrodku Wsparcia dziennego dla Niepełnosprawnych w 
Kielcach, ul. Chęcińska 23; 

9. ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamieńskiego 
„Kamyk” w Kielcach, ul. Toporowskiego 12; 

10. ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Placówki 
Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach, ul. Kołłątaja 4; 

11. zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego 
Związku Wodociągów i kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych; 

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

13. uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta 
Kielce odpadów zawierających azbest”; 

14. likwidacji zakładu budŜetowego o nazwie Zarząd Transportu 
Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie jednostki 
budŜetowej; 

15. wyraŜenia zgody na obniŜenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 
3, przeznaczonej do sprzedaŜy uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr 
XXXI/583/2004 z dnia 9 września 2004 roku; 

16. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego; 
17. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Gustawa 

Morcinka; 
18. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

Nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego; 
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19. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod 
budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce 

11/ Interpelacje i zapytania radnych. 
12/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
13/ Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuje, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 27 września 2007 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XV/2007 z sesji, która odbyła 
się w dniu 27 września 2007 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Proszę pana Przewodniczącego Pawła Gągorowskiego o przedstawienie 
informacji o pracach Zespołu opiniującego powołanego przez Radę na 
okoliczność wyboru ławników 
 
Radny Paweł Gągorowski Przewodniczący Zespół do spraw wyboru 
ławników 
Zespół do spraw wyboru ławników został powołany uchwałą Nr X/206/2007 
Rady Miejskiej Kielcach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania 
wyborów ławników na kadencję 2008 – 2011 w składzie: 

1. Paweł Gągorowski – Przewodniczący  
2. Witold Borowiec 
3. Władysław Burzawa 
4. Jan Gierada 
5. Stanisław Góźdź 
6. Robert Siejka 
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7. Renata Wicha 
8. Katarzyna Zapała 

 
Zespół obradował na posiedzeniach w dniach: 
5 lipca 2007 
3 października 2007 
16 października 2007 
24 października 2007 
 
Art. 163 § 2, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych mówi: 
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który 
przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w 
ustawie. 
 
Procedurę wyboru ławników zainicjowało pismo Prezesa Sądu Okręgowego w 
Kielcach, pana Mirosława Gajka, z dnia 24 maja 2007 roku, w którym przekazał 
informację o liczbie ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu 
Rejonowego w Kielcach, którzy winni być wybrani przez Radę Miejską w 
Kielcach na kadencję 2008-2011. 
 
Liczby miejsc w poszczególnych sądach kształtują się następująco: 
 
Sąd okręgowy: 142 
Sąd okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 28 
Łącznie do Sądu Okręgowego: 170 
 
Sąd Rejonowy: 77 
Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 36 
Łącznie do Sądu Rejonowego: 113 
 
Kandydaci na ławników zgodnie z przepisami powinni złoŜyć następujące 
dokumenty i załączniki: 

− Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika 
− Informację z Krajowego Rejestru Karnego  
− Oświadczenie, Ŝe nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie 

karne 
− Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika 
− 3 aktualne fotografie. 

Ostatecznym terminem składania kompletów dokumentów był 30 czerwca br.. 
PoniewaŜ termin ten wypadał w dzień wolny od pracy (sobota) zorganizowano 
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dyŜur pracowników Biura Rady Miejskiej, którzy w tym dniu przyjmowali 
dokumenty. 
 
Do poszczególnych sądów wpłynęło: 
Sąd Okręgowy w Kielcach – 160 zgłoszeń 
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Kielcach – 21 
zgłoszeń 
Sąd Rejonowy w Kielcach – 171 zgłoszeń 
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Kielcach – 43 
zgłoszenia. 
Łącznie wszystkich zgłoszeń: 395 
 
Po zakończeniu naboru zwrócono się do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o 
przedstawienie informacji o wszystkich kandydatach na ławników, która to 
informacja wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 19 września 2007 roku. 
Zespół do spraw wyboru ławników dokonał analizy złoŜonych zgłoszeń pod 
względem poprawności formalnej i merytorycznej, oraz zapoznał się z opiniami 
policji dotyczącymi poszczególnych kandydatów. 
§ 6, ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku 
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia mówi: 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i 
rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu 
określonego w Art. 161 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. 
W wyniku analizy 71 wniosków zostało uznanych przez zespół za niespełniające 
wymogów określonych w: 

− ustawie z dnia 27 lipca 2001 prawo o ustroju sądów powszechnych,  
− rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w 

sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. 

Wśród najczęstszych przyczyn uznania wniosków za niespełniające wymogów 
były: 

− niewypełnienie istotnych rubryk Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, 
− brak wymaganego poparcia co najmniej 25 obywateli mających czynne 

prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy Kielce, 
− zastrzeŜenia Policji co do nieskazitelnego charakteru kandydata. 

Ponadto kilka wniosków nie spełniało wymogów formalnych z powodu: 
− zgłoszenia kandydata nie zamieszkałego i nie pracującego na terenie 

gminy Kielce, 
− zgłoszenia kandydata przez podmiot nieuprawniony, 
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− braku zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 
do wykonywania funkcji ławnika, tutaj dodam, ze równieŜ doniesienie 
takiego zaświadczenia po terminie, 

− braku Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 
− braku oświadczenia Ŝe nie toczy się przeciwko kandydatowi 

postępowanie karne, 
− niespełnienia przez kandydata wymogu dotyczącego wykształcenia. 

(określonego jako minimum średnie) 
Po odrzuceniu przez Zespół zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych, 
Zespół przedkłada Radzie Miejskiej w Kielcach pod głosowanie kandydatury na 
ławników w następujących liczbach: 
Do Sądu Okręgowego: 130 kandydatur (142 wymaganych) 
Do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego: 17 kandydatur  
(28 wymaganych) 
Do Sądu Rejonowego: 136 kandydatur  (77 wymaganych) 
Do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego: 41 kandydatur 
(36 wymaganych), 
oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do sądów 
powszechnych działających na terenie Gminy Kielce na kadencję 2008-2011 
 
Zgodnie z Art. 160 § 1 „Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów 
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych 
sądów – w głosowaniu tajnym” wybór następuje w głosowaniu tajnym, w 
związku, z czym konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, która 
przeprowadzi całą procedurę głosowania. 
Nie były uwzględniane Ŝadne indywidualne prośby radnych i pracowników 
Urzędu Miasta i róŜnych innych instytucji, którzy dzwonili do poszczególnych 
członków Zespołu. Nie istniała moŜliwość przenoszenia wniosków miedzy 
sądami, to znaczy, jeŜeli ktoś uznał, Ŝe nie podoba mu się Sąd Rejonowy, bo 
tam jest za duŜo kandydatur nie istniała moŜliwość przeniesienia do Sądu 
Okręgowego. Wszystkie decyzje były kolegialnie podejmowane przez Zespół, 
tylko Zespól kolegialnie zadecydował o przedłoŜeniu Komisji Statutowo-
Samorządowej konkretnej liczby kandydatów na ławników. Komisja Statutowo 
- Samorządowa podjęła opinię pozytywną w sprawie projektu uchwały. Na 
koniec chciałbym podziękować pracownikom Biura Rady, bo włoŜyli duŜy 
wysiłek w przygotowanie przeprowadzenia wyboru ławników, w przygotowanie 
projektu uchwały. Szczególnie Pani Ewie Noculi chciałbym podziękować Ŝeby 
się nie denerwowała na niektóre osoby i niektórych petentów przychodzących i 
wnioskujących o róŜne rzeczy w sprawie przenosin ławników ewentualnie ich 
wyboru. Dziękuję i proszę o podjecie procedury. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
W imieniu całej Rady składam podziękowania dla całego Zespołu opiniującego, 
który został przez Radę powołany, za rzetelną i obiektywna pracę. Dziękuję 
równieŜ wszystkim pracownikom Biura Rady za tę pracę, którą w ciągu 
ostatnich miesięcy, zaczęło się to juŜ przed wakacjami, włoŜyli w 
przygotowanie do dzisiejszego dnia. To jest Ŝmudna i cięŜka praca. 
Zgodnie w wnioskiem pana Przewodniczącego Pawła Gągorowskiego 
przechodzimy teraz do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: 

1. radnego Artura Gierady   wyraził zgodę na kandydowanie, 
2. radnego Mariana Kubika   wyraził zgodę na kandydowanie, 
3. radnej Reginy Zapały   wyraziła zgodę na kandydowanie, 
4. radnej Alicji Obary  nie wyraziła zgody na 

kandydowanie, gdyŜ mąŜ radnej jest 
kandydatem na ławnika 

 
Radny Tomasz Bogucki zgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów na 
członków Komisji Skrutacyjnej, który został przyjęty. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przegłosujemy teraz zaproponowany trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach zaakceptowała Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia wyboru ławników na kadencję 2008-2011w składzie: 

1. radny Artur Gierada, 
2. radny Marian Kubik, 
3. radna Regina Zapała, 

która przystąpiła do pracy. 
 
Po krótkiej przerwie w trakcie, której Komisja przygotowała karty do 
głosowania radni przystąpili do głosowania, które poprzedziło wystąpienie 
radnego Mariana Kubika Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
Chciałbym objaśnić sposób głosowania. Mamy 4 karty do głosowania. Przy 
głosowaniu większością głosów wchodzą ci ławnicy, którzy dostają największą 
ilość głosów. Przy pierwszej liście kandydatów jest 130, a liczba ławników 142, 
tutaj jest wiec tak, Ŝe mamy mniej kandydatów, więc tutaj moŜemy zakreślić 
wszystkich. Na drugiej liście do Sadu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
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Okręgowego mamy 17 kandydatów natomiast potrzeba jest wybrać 28 
ławników. Podobna sytuacja – moŜemy zakreślać wszystkie nazwiska. A 
jeszcze powiem, głosujemy pozytywnie takŜe po prawej stronie na karcie 
zaznaczamy krzyŜyk na tych ławników, których chcemy wybrać. Natomiast 
tych, których nie chcemy wybrać nie zaznaczamy nic. Lista nr 3 do Sądu 
Rejonowego Kielcach i tutaj mamy 136 kandydatów, a liczba ławników, którzy 
winni być wybrani wynosi 77. Tu mam apel do wszystkich radnych, bo musimy 
wybrać mniej, nawet sporo mniej niŜ jest kandydatów, Ŝeby się zastanowić i 
wybrać tych najlepszych. Lista nr 4 to jest karta do głosowania do Sądu Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Kielcach. W tym wypadku 
sytuacja jest podobna, chociaŜ kandydatów jest troszkę więcej, ale nie tyle, co 
na liście nr 3. Kandydatów jest 41 a my wybieramy 36 ławników. Przy 36 
nazwiskach po prawej stronie moŜna zaznaczyć krzyŜyk. W tej chwili 
wyczytam wszystkich radnych i zaczniemy rozdawać karty do głosowania. 
 
Rozdano karty do głosowania. 
 
Nastąpił akt głosowania. 
 
Karty zostały wrzucone do urny. 
 
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów. 
 
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan radny 
Marian Kubik  poinformował Wysoką Radę o wynikach głosowania, poprzez 
odczytanie Protokołu z przeprowadzonego głosowania (Protokół Komisji 
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu z sesji RM). 
 
Przewodniczący Marian Kubik  
JeŜeli chodzi o wybór ławników do Sadu Rejonowego mamy taką sytuację, Ŝe 
wybraliśmy 70 ławników, natomiast 9 kandydatów ma jednakową ilość głosów 
– po 5. Z tych 9- ciu mamy wybrać 7 ławników, takŜe niestety będzie dogrywka 
i będziemy musieli jeszcze raz zagłosować, aby wybrać tych 7 ławników. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam formalny wniosek o niegłosowanie kolejnych kandydatów, czyli 
nierobienia dogrywki. Mamy wybrać, wybraliśmy tyle i koniec. Po co robić 
dogrywkę i godzinę czy dwie siedzieć nad tym, jeŜeli Rada w swojej mądrości 
wybrała tylko tyle osób, to tyle idzie i koniec. Mam wniosek formalny Ŝeby nie 
głosować, nie prowadzić dalszych głosowań. 
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Radny Jarosław Karyś 
Ad vocem wypowiedzi pana radnego Boguckiego. Wybraliśmy jak rozumiem 
większą ilość osób niŜ było to konieczne. Nie wybraliśmy 70 osób tylko 
wybraliśmy 79 osób, bo na siedem ostatnich miejsc, Ŝe się tak wyraŜę, jest 9 
osób. Paradoksalnie gdyby się okazało, Ŝe nie jest to 9 osób tylko 7 to wszystko 
byłoby w porządku. Natomiast tylko, dlatego, Ŝe dwóch kandydatów dostało 
równą liczbę głosów to z automatu odrzucamy 7 nazwisk. UwaŜam, Ŝe jest to 
pewna nieprawidłowość i powinni się na ten temat wypowiedzieć prawnicy. Jest 
to dość dziwna sytuacja, kuriozalna powiedziałbym. Proszę o jasną interpretację 
tej sprawy. 
 
Przewodniczący Marian Kubik  
Konsultowaliśmy się w tej sprawie z panią prawnik i pani prawnik wskazała 
nam Ŝeby tak zrobić – dogrywkę na tych 7 ławników Ŝeby była czysta sprawa, 
Ŝeby nie miał nikt pretensji. 
 
Wobec złoŜonych wyjaśnień Radny Bogucki wycofał zgłoszony wniosek. 
 
Przewodniczący RM Krzysztof Słoń 
Dziękuję radnemu Boguckiemu za wycofanie wniosku formalnego. Ja osobiście 
przychylam się do wniosku Komisji Skrutacyjnej popartej opinią prawną, 
abyśmy z tych 9 osób poprzez oddanie 7 głosów wyłonili 7 ławników, którzy 
brakują do tej listy, którą moglibyśmy wyłonić. Bardzo proszę państwa, aby tę 
dogrywkę równieŜ przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie, który 
wcześniej ustaliliśmy.  
Kto jest za tym aby Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym składzie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach wyraziła zgodę, aby Komisja Skrutacyjna pracowała 
w tym samym składzie. 
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
 
Przewodniczący Kubik  poinstruował radnych o sposobie oddania głosu. 
 
Rozdano karty do głosowania. 
 
Nastąpił akt głosowania. 
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Po przerwie w trakcie, której Komisja Skrutacyjna zliczyła głosy, głos zabrał 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marian Kubik, który odczytał 
protokół z pracy Komisji – wynik głosowania, w efekcie, którego dokonano 
wyboru 7 ławników (załączony do protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W tej chwili będzie przeprowadzone głosowanie, poniewaŜ radni dokonali juŜ 
głosowania, gdyŜ zgodnie ze Statutem Miasta w głosowaniu tajnym radni 
glosują kartami i tak teŜ się stało. Karty stanowią załącznik do tego głosowania i 
protokoły, pan Przewodniczący Marian Kubik przedstawił załączniki, które są 
do projektu uchwały, przedstawił listę ławników, którzy zostali wybrani do 
poszczególnych Sądów, ale w projekcie uchwały jest jeszcze to Ŝeby Rada 
Miejska powierzyła Przewodniczącemu Rady Miejskiej wykonanie jej i 
określenie, kiedy wchodzi w Ŝycie. A zatem przystępujemy do głosowania 
projektu uchwały. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/279/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych 
działających na terenie Gminy Kielce na kadencję 2008-2011. 
 
Pkt. 5 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, Ŝe w ramach 
tegorocznego budŜetu udzielono dotacji w wysokości 850.000zł przeznaczonej 
na realizację zadania pn. Remont dachu nad nawą główną bazyliki katedralnej w 
Kielcach. Całkowity koszt zadania to ponad 955.000zł. Szczegóły pisma do 
wglądu w Biurze Rady. 
Związek Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 
zwraca się do Radnych o wsparcie pozyskania przez związek sztandaru. 
Zainteresowanych odsyłam do zapoznania się ze szczegółami pisma. 
Łódzki Komitet Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu zwraca się do radnych o 
wsparcie budowy tego monumentu. Zainteresowanych odsyłam do zapoznania 
się ze szczegółami pisma. 
Gmina Nowa Słupia, Misjonarze Oblaci i Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowej 
Słupi zapraszają na uroczystość poświęcenia rekompozycji Drogi KrzyŜowej z 
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Nowej Słupi na Święty KrzyŜ wzdłuŜ Drogi Królewskiej w dniu 28 
października 2007r. 
Kolejny komunikat - informuję, Ŝe nadal oczekuję na plany pracy Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.  
Kolejny komunikat - okresie miedzy sesjami zostały złoŜone 2 interpelacje 
przez radną Reginę Zapałę w dniu 10.10.br, oraz jedna interpelacja radnego 
Włodzimierza Wielgusa w dniu 2.10.br..  
W dniu 19 października br. wpłynął wniosek o moŜliwość zabrania głosu na 
dzisiejszej sesji przez Panią Annę Piasecką Wiceprezes Stowarzyszenia 
Ochrony dziedzictwa Narodowego w Kielcach. 
Przychylając się do wniosku proszę teraz na mównicę panią Annę Piasecką. 
JuŜ po raz czwarty zwracam się do Wysokiej Rady o udzielenie pomocy 
naszemu Stowarzyszeniu, poniewaŜ 1 listopada jak zwykle będzie kwesta 
organizowana przez nasze Stowarzyszenie na cmentarzach kieleckich. Jest to juŜ 
15 kwesta. Dzięki temu, Ŝe państwo ostatnio tak licznie brali udział w kweście, 
to, Ŝe właśnie osoby godne zaufania społecznego kwestowały spowodowało, Ŝe 
w zeszłym roku zebraliśmy rekordową kwotę 36 tys. zł.. Dzięki przychylności i 
Ŝyczliwości Państwa radnych uchwaliliście Państwo, jak co roku wsparcie dla 
naszej akcji w kwocie równie wysokiej, jaką zebraliśmy moŜemy w tym roku 
zakończyć jeden z największych w województwie nagrobków Marianny 
PoŜarskiej – Ŝeliwny nagrobek, chluba naszych zakładów białogońskich. Bardzo 
serdecznie nasze Stowarzyszenie dziękuje za wsparcie i jeszcze raz zwracam się 
z prośbą o pomoc w kwestowaniu. Zostawiam listę i jeśli Państwo się 
zdecydują, o co bardzo, bardzo prosimy, proszę wpisać się na listę. Dziękuję i 
zapraszam.  
 
Pkt. 6 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami (załączona do protokołu). 
 
Pkt. 7 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce złoŜył Informację 
Prezydenta Miasta na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce, dyrektorów, kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy i prezesów spółek gminnych za 2006 rok 
/w załączeniu do protokołu/. 
Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta złoŜył Pan 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
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Pkt. 8 
 
Pan Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜył Informację 
Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat dokonanej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych za 2006 rok. /w załączeniu do protokołu/. 
 
Pkt. 9 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego Miasta Kielce przedstawił „Informację o pracy Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego”. 
Komisja  Inwentaryzacyjna  Mienia Komunalnego Miasta Kielce przy Urzędzie 
Miejskim  w Kielcach  informuje, iŜ odbyła dwa posiedzenia w dniu 2 
października oraz 16 października br., po których na okres miesięczny zostały 
wyłoŜone do wglądu  publicznego spisy inwentaryzacyjne  wraz z mapami na 
następujące  nieruchomości: 
1.  ul. Klonowa –obręb 0006, działka nr 915/26, działka, tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, o powierzchni całkowitej 8677 m2 wartości 26 031,00 zł (nr 
karty D-006/0113), 

2. ul. śelazna – nieruchomość gruntowa niezabudowana– obręb 00`16, działka 
nr 5 o powierzchni całkowitej 602 m2 wartości 1806,00 zł ( nr karty D – 
0016/0094), 

3. ul. Prosta 57 – tereny Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego – obręb 
0017, działka nr 1394/4, 1394/5, 1394/7, 1394/8, 1394/9, 1401/5, 1401/6 o 
powierzchni całkowitej 4, 9272 ha wartości 404 079,00 zł (nr karty MSOS-
0017/0001, MSOS – 0017/0002), 

4. ul. Skrajna - nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana – obręb 0004, 
działka nr 413/12 o powierzchni całkowitej 1, 355 ha i wartości gruntu 
4065,00 zł (nr karty D-0004/0010), 

5. ul. Chęcińska 3 – Przedszkole Samorządowe – obręb 0016, działka 647/3, o 
powierzchni 483 m2 wartości 1449,00 zł (nr karty P – 0500). 

W okresie wyłoŜenia upowaŜniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udziela 
zainteresowanym osobom oraz jednostkom niezbędnych informacji oraz 
przyjmuje zgłoszone zastrzeŜenia w pokój nr 221 tutejszego Urzędu w godz. od 
7.30 – 15.30. 

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuje Państwa, Ŝe wpłynął wniosek Prezydenta Miasta w sprawie 
poszerzenia porządku obrad sesji o projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w 
sprawie nabycia nieruchomości pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce. 
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Pkt. 10 
 
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. 
W przerwie został zaopiniowany równieŜ przez Komisję Gospodarki 
Przestrzennej projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia 
nieruchomości pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Proponuję, 
zatem abyśmy przegłosowali w tej chwili jego wprowadzenie do porządku 
obrad. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/1217/2006 
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia 
nieruchomości pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę 
Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
 
Pkt. 10. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 1). 
Projekt jest dosyć obszerny, więc pozwólcie państwo, Ŝe skupię się na kilku 
najwaŜniejszych punktach tego projektu. Projekt dotyczy w pierwszej części 
zwiększenia budŜetu miasta po stronie dochodów o kwotę łącznie 8 100 510 zł. 
Są to środki, które pochodzą głównie z wpływów ponadplanowych podatków, w 
znaczniej mierze podatku od nieruchomości w kwocie 2.250.000 zł, od 
czynności cywilnoprawnych - 1 000 000 zł, opłaty z tytułu przekształcenia 
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prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w prawo własności - 1.700.000 zł, 
wpływów ze sprzedaŜy mieszkań komunalnych - 800 000 zł. Kwotę 8 100 510 
zł chcielibyśmy przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty 
adiacenckiej – 3 800 000zł, zwiększenie planu wydatków MOPR łącznie o 
2 300 510 zł, w tym głownie na wydatki mieszkaniowe, pomoc w formie usług 
opiekuńczych oraz opłaty za osoby z terenu Kielc kierowane przez MOPR oraz 
2000 000 zł na zwiększenie planu rozchodów z tytułu udzielenia poŜyczki 
długoterminowej dla Szpitala Miejskiego w likwidacji z przeznaczeniem na 
pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli, którzy nie wystąpili 
do Sądu o odzyskanie swoich naleŜności oraz wyrazili zgodę na odstąpienie od  
Ŝądania zapłaty odsetek. 
Druga część tego projektu dotyczy kwoty 5 000 030 zł. Przeprowadziliśmy 
analizę i zbadaliśmy dosyć szczegółowo planowane wydatki zawarte w budŜecie 
2007 roku i na skutek tej analizy ustaliliśmy, Ŝe właśnie ta kwota to są środki, 
które mogą być zwolnione przez jedne Wydziały i zagospodarowane na cele 
potrzebne gdzie indziej. 
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.250.800 zł, w 
tym z MZD z zadania pn. „Ul. Świętokrzyska” do realizacji przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie zostaną wykorzystane środki 
finansowe zaplanowane w budŜecie Miasta na realizację tego zadania w kwocie 
2.500.000 zł. Z Biura Mieszkalnictwa w związku z uchyleniem przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę istniejącego 
budynku po szkole na mieszkania socjalne odstąpiono od realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale 
socjalne”. W związku z powyŜszym nie zostaną wykorzystane środki finansowe 
w kwocie 1.350.800 zł. 400 000 zł stanowią oszczędności w Wydziale 
Realizacji Inwestycji w wyniku przeprowadzonych przetargów. Pozostała kwota 
dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieŜących – łącznie to prawie 780 000 zł.  
442 200 zł pochodzi z Biura Planowania Przestrzennego – były przeznaczone na 
róŜnego rodzaju opracowania planistyczne, a nie zostaną wykorzystane w tym 
roku. 300 000 zł to są środki które pochodzą z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i są to niewykorzystane środki na przetargi.  
Trzecia część tego projektu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w 
MOPR i są to środki, które pochodzą m.in. z Funduszu Rehabilitacji i mają być 
przeznaczone na realizację programu Wyrównywanie róŜnic pomiędzy 
regionami. 276.336 zł – środki w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia, które 
pochodzą z róŜnego rodzaju dofinansowywanych programów. I te środki 
chcemy przeznaczyć na dofinansowanie wkładu własnego w realizowanych 
programach przez nasze placówki. Następna istotna część tego projektu to jest 
sprawa przekwalifikowania udzielonej w bieŜącym roku, w marcu poŜyczki w 
wysokości 5.000.000 zł dla Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w likwidacji – 
to jest konsekwencja poprzedniej uchwały, w której przyjęliśmy, Ŝe poŜyczka 
zostanie spłacona w 2008 roku. 
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Kolejna sprawa to jest przeniesienie planu wydatków w Wydziale Realizacji 
Inwestycji kwoty 44.760 zł. i dotyczy zapłaty wynagrodzenia wynikającej ze 
zamiany stawki VAT. Na ten cel środki chcemy przeznaczyć z oszczędności na 
innych zadaniach. 50 000 zł to kwota, która miałaby być przeniesiona z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej do MOPR i dotyczy przygotowania Studium 
wykonalności na zadania pn.” zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej” na 
dokumentacje i realizację. 196 616 zł to kwota w Wydziale Edukacji i Ochrony 
Zdrowia – zwiększenie planu wydatków bieŜących z przeznaczeniem na dotację 
podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Białeckiej.  
Ostatnia część tego projektu dotyczy kwoty 200 000 zł i ona równieŜ jest w 
Wydziale Edukacji i dotyczy wynagrodzeń osobowych w LO. Środki 
pochodziłyby z oszczędności na zadaniu „Wykonanie dokumentacji na 
modernizację budynków warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3”. 
Łącznie na to zadanie było zarezerwowanych 500 000 zł, a wykorzystanych 
będzie 300 000 zł.  
Proszę Wysoka radę o przyjęcie tego projektu. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Moim zdaniem środki finansowe, które pojawiły się w kasie Urzędu Miasta 
około 8 mln zł moŜna było bardziej efektywnie podzielić. Część z nich, moim 
zdaniem, powinna być przeznaczona na rozwój miasta, co w perspektywie 
mogłoby dać większe korzyści dla miasta i dla mieszkańców. Mam tu na myśli 
dzielnice peryferyjne miasta Kielc: Posłowice, nie wspomnę o Białogonie, o 
Cedzynie. Mieszkańcy tej dzielnicy, o Połowicach mówię teraz, wielokrotnie 
zwracali się do władz miasta o przeznaczenie środków finansowych na plany 
zagospodarowania przestrzennego – to jest około 1 mln zł. Otworzą się wtedy 
tereny przemysłowe, czyli tereny budowlane, co zapewni rozwój naszego 
miasta, bo obecnie miasto nie posiada tak duŜych terenów budowlanych. 
Chciałbym panu w skrócie przybliŜyć panu skalę, w czym jest problem. Teren 
Posłowic obejmuje około 600 ha w sumie, gruntów rolnych, które leŜą 
odłogiem, które są nieuŜytkami, a które moŜna przekształcić na tereny 
budowlane i przemysłowe. Natomiast otwarcie duŜych terenów budowlanych, 
myślę około 400 ha, to byłoby zaplecze budowlane dla miasta, spowoduje, Ŝe 
mieszkańcy nie będą się budowali na obrzeŜach miasta tylko będą się budować 
w jego obrębie. Podobne działania podjęły juŜ wcześniej gminy ościenne i w ten 
sposób przyciągnęły inwestycje na swój teren. I mnie się wydaje, Ŝe gdyby te 
środki były przeznaczone na ten plan zagospodarowania przestrzennego 
Posłowic bardziej efektywnie w przyszłości dałyby korzyści, bo budownictwo 
oŜywiłoby rozwój gospodarczy całego tamtego terenu. Myślę, Ŝe tak 
spoŜytkowane środki na pewno lepsze by dały efekty. Ja bym chciał zgłosić 
teraz poprawkę do tej uchwały, ale myślę, Ŝe wobec tutaj pana Prezydenta, Ŝe te 
środki w przyszłym budŜecie na plany zagospodarowania przestrzennego 
Posłowic znajdą się około jednego miliona złotych. Bo tu chodzi o około 500 
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hektarów gruntów i myślę, Ŝe jest, o co walczyć i myślę, Ŝe Miasta w tym 
kierunku powinno iść, bo jednak ludzie chcieliby się budować, chcieliby 
rozwijać się, a jednak tych terenów nie ma. Robią to gminy ościenne Bilcza, 
Morawica, Chęciny i teraz jest taka sytuacja, Ŝe z Kielc ludzie budują się poza 
granicami. Myślę, Ŝe tak środki ustawione, tak przeznaczone na to zapewnia 
rozwój i wpływy do kasy miasta. Myślę, Ŝe nie będę składał wniosku Ŝeby nie 
burzyć wszystkiego, ale mam taki apel Ŝeby w przyszłorocznym budŜecie ujęto 
sprawę tych planów zagospodarowania. Nie chcę wymieniać innych tych 
terenów jak Białogon i ościennych, bo tam teŜ mieszkają ludzie tacy jak my. 
Tam moŜna rozwijać się. KaŜdy inwestor, który chciałby przyjść musi mieć 
tereny, tereny, które trzeba mu zaproponować Ŝeby mógł rozwijać swoja 
działalność. To jest jedyna forma wyjścia, aby zmniejszyć bezrobocie. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/280/2007 z dnia 25 
października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2007 rok. 
 
Pkt. 10. 2 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (proj. nr 2) wraz z autopoprawką nr 1 i nr 2. 
Następuje zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z 
budŜetu państwa w związku z pismem z dnia 15-10-2007r. znak: FN.I.-3011-
158/2007 Wydziału Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów 
i wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000.000 zł na realizację projektu w 
ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2008” pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego: Regionalny Port 
Lotniczy Kielce (Obice)”, w tym na zadania pn.: 
- „Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe” /Wydział 
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta/ – w kwocie 1.575.000 zł, 
- „Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów” /Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji/ – w kwocie 5.425.000 zł. 
PowyŜsze zadania ujęte są w „Wieloletnich programach inwestycyjnych” 
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Następuje zwiększenie planu dochodów i wydatków w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia 
Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 376.500 /. Środki te przeznacza się 
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, z tego na: 
1/ działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji,  
w tym na: 
- działalność bieŜącą        295.500 zł 
- zakupy inwestycyjne         11.000 zł 
2/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych 
do wykonania organizacjom pozarządowym      70.000 zł. 
Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 
2.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na realizację nowego zadania pn. „Zakup i montaŜ hali 
pneumatycznej na boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni przy ul. 
Ściegiennego 8”. Środki na powyŜszy cel proponuje się zabezpieczyć poprzez 
zwiększenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu 
bankowego w w/w kwocie. 
Na konto Urzędu Miasta wpłynęły środki finansowe w kwocie 217.104 zł jako 
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Zachodzi, zatem konieczność zwiększenia planu dochodów 
o w/w kwotę. W związku ze zwiększeniem o kwotę 217.104 zł planu dochodów 
z powyŜszego tytułu proponuje się zmniejszyć o taką kwotę plan dochodów z 
tytułu sprzedaŜy nieruchomości komunalnych. 
Proponuje się dokonanie zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu 
budŜetowego pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, polegającej na 
zwiększeniu planu przychodów i wydatków o kwotę 2.000.000 zł z tytułu 
dotacji celowej z budŜetu Miasta na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaŜ 
hali pneumatycznej na boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni przy ul. 
Ściegiennego 8” 
Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budŜecie Miasta Kielce na 
2007r. 

 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Prezydencie mam pytanie dotyczące wydatków inwestycyjnych w kwocie 
2 mln zł przeznaczonych na dotację celową dla MOSiR. Oczywiście uwaŜam, Ŝe 
cały kompleks sportowy znajdujący się przy ul. Ściegiennego naleŜy dokończyć 
Ŝeby to był obiekt wartościowy, Ŝeby z tego obiektu mogły korzystać zespoły, 
które będą chciały tu uczestniczyć w obozach sportowych. Ale mam takie 
pytanie czy jednocześnie tworząc ten wspaniały kompleks sportowy będziemy 
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przeznaczać środki na budowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach, 
czy znajdzie to swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym budŜecie, a takŜe w 
kolejnych. Bo nie sztuka jest zbudować jeden wielki kompleks, który będzie 
przeznaczony głównie dla Klubu, dla profesjonalistów, A nie wybudować boisk 
przyszkolnych gdzie dzieci i młodzieŜ będą się uczyły. Ja bym chciał od pana, 
panie Prezydencie usłyszeć taka koncepcje dotycząca budowania sztucznych 
boisk przy szkołach, ile pan zamierza w ciągu tej kadencji wybudować. Bo jeśli 
w trakcie tej kadencji takie obiekty nie powstaną to będzie to troszeczkę dziwne, 
bo będziemy budować płace dla wybranych, a dla przeciętnej młodzieŜy nie 
będziemy takich boisk budować. Dlatego prosiłbym o taka krótka odpowiedź. 
 
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 
Ja nie wiem, co znaczy pojęcie „przeciętna młodzieŜ”, ale chciałbym wszystkich 
zapewnić, Ŝe obiekt, który tam powstanie, to nie będzie tylko obiekt dla 
Kolportera, ale będzie obiekt, z mojej wiedzy wynika, uŜytkowany od rana do 
wieczora w okresie zimowym i nie tylko. Ile będziemy w stanie wybudować 
boisk? Będziemy je budować, musimy mieć pewne dane, bo te w ostatnim 
czasie bardzo się zmieniały. Myśmy mieli wybudować za 400 tys. zł boisko, 
które miało być wspierane w 70% z pieniędzy rządowych. W tej chwili to 
boisko kosztuje juŜ 1,2 mln zł, a rządowych pieniędzy nie ma. Musimy siąść, 
zastanowić się i przyjąć pewna strategie. Na pewno nie jest to odpowiedź 
krótka. Na pewno musimy cos zrobić z boiskami przyszkolnymi. Ja nie 
zadeklaruję czy to będzie 5, 6 czy 20, ale być moŜe trzeba będzie się spotkać, 
zrobić oddzielne spotkanie na ten temat i to wszystko przeanalizować, bo na 
razie tego typu inwestycje są skazane chyba tylko na pieniądze podatników, a 
trudno mówić o zewnętrznych środkach, nie widzę ich dzisiaj. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Chciałem wyjaśnić, bo moŜe rzeczywiście nie dość precyzyjnie wyraziłem się, 
co miałem na myśli mówiąc „przeciętna młodzieŜ”. Miałem tu na myśli 
młodzieŜ, która nie jest szczególnie uzdolniona sportowo, a chce od czasu do 
czasu w dość dobrych warunkach pograć w piłkę. Taka przeciętna młodzieŜ 
generalnie jest w szkołach. Te obiekty przy Stadionie będą głównie 
przeznaczone dla tej młodzieŜy najbardziej uzdolnionej, dlatego moja troska o 
tych przeciętnych, jeśli chodzi o uzdolnienia sportowe. I tylko tyle. Liczę na 
przedstawienie w krótkim czasie takiej koncepcji. Mam tę świadomość, Ŝe 
będziemy budować z własnych środków, ale byłoby dobrze Ŝeby przynajmniej 3 
czy 4 takie boiska do końca tej kadencji powstały. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/281/2007 z dnia 25 
października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2007 rok. 
 
Pkt. 10. 3 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Ten projekt jest konsekwencją poprzednich uchwał. Związane to jest z faktem, 
Ŝe aby zrealizować zadanie dotyczące hali pneumatycznej chcemy zaciągnąć 
kredyt w wysokości 2 000 000 zł, który chcemy spłacić w 2008 roku. Nazywa 
się długoterminowy, bo okres spłaty przedłuŜa się na rok przyszły, poza obecny 
rok budŜetowy. Nie ma to wpływu na nasze zdolności kredytowe w taki sposób, 
Ŝebyśmy w roku przyszłym nie mogli realizować zadań inwestycyjnych. Nasze 
zaangaŜowanie to jest 17 % dochodów. Jak państwo wiecie 60 % to jest ta górna 
granica do której moŜna się zadłuŜyć. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/282/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Pkt. 10. 4 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 
Projekt dotyczy środków Gminnego Funduszu i ma charakter porządkujący. 
Zebraliśmy niewykorzystane środki w jedno miejsce i one zostaną przeznaczone 
na dwa główne tematy na elementy GIS i na geologię kruszcową, co posłuŜy do 
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wykonania w przyszłym roku miejscowego planu terenu Karczówka. To 
opracowanie będzie wykonane przez Biuro Planowania Przestrzennego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/283/2007 z dnia 25 
października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 
 
Pkt. 10. 5 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmian w 
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2007. 
Proszę o zaakceptowanie podziału kwoty 306 500 zł dodatkowych pieniędzy, 
które wpłynęły z tytułu sprzedaŜy artykułów alkoholowych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/284/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 
 
Pkt. 10. 6 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie nadania 
imienia Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, ul. Zimna 16. 
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Proszę o wyraŜenie zgody na danie Gimnazjum Nr 1 imienia Stanisława 
Konarskiego. Stanisław Konarski jest człowiekiem bardzo znanym, zasłuŜonym 
dla I RP, urodził się w śabczycach koło Małogoszczy. Chcę dodać do 
uzasadnienia, które państwo otrzymali, Ŝe szkoła o tym imieniu istniała przed 
wojną przy ul. Karczówkowskiej, a szkoła przy ul. Zimnej kontynuuje tradycje 
tej szkoły, tam została ona przeniesiona. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/285/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, 
ul. Zimna 16. 
 
Pkt. 10. 7 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla 
pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Proszę o przyjęcie kwoty 700 zł jako I kategorii zaszeregowania w MOSiR. 
Średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym jest wyŜsze o 900 zł od 
wynagrodzenia, które mamy w tej chwili w MOSiR. MOSiR zrealizował 
ogromne zadanie inwestycyjne i będzie je realizować nadal, a wynagrodzenia, 
które tam są, są rzeczywiście niskie. Stąd propozycja tej podwyŜki, która się 
mieści w ogólnej polityce wynagradzania pracowników sektora publicznego w 
Polsce. Chce równieŜ dodać, Ŝe ta podwyŜka będzie zrealizowana w ramach 
przyjętego budŜetu tej jednostki i nie będzie wymagać dodatkowych pieniędzy 
ze strony Miasta. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/286/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Pkt. 10. 8 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Ośrodku Wsparcia 
Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Chęcińska 23. 
Proponuje się, aby najniŜsze wynagrodzenie to była kwota 740 zł, natomiast 
jeden punkt otrzymał wartość 4, 15 zł. Da to formalne moŜliwości do 
podwyŜszenia poborów pracowników tego Ośrodka. Praca tam jest niezwykle 
trudna i wymagająca, a dotychczasowe zarobki nie są wysokie. W tegorocznym 
budŜecie Ośrodka są środki na ten cel. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/287/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla 
Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Chęcińska 23. 
 
Pkt. 10. 9 
 
Pan Dyrektor Scelina uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamieńskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. 
Toporowskiego 12. 
Ideą tej zmiany jest stworzenie większej moŜliwości pozyskiwania środków 
pozabudŜetowych i polepszenia kondycji finansowych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/288/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich 
przeznaczenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra 
Kamieńskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. Toporowskiego 12. 
 
Pkt. 10. 10 
 
Pan Dyrektor Scelina uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” 
w Kielcach, ul. Kołłątaja 4. 
Ideą tej zmiany jest stworzenie większej moŜliwości pozyskiwania środków 
pozabudŜetowych i polepszenia kondycji finansowych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/289/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich 
przeznaczenia dla Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach, ul. Kołłątaja 4. 
 
Pkt. 10. 11 
 
Pan Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM  
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia do 
Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana jest tym, Ŝe w roku bieŜącym 
Miasto Kielce przy udziale mieszkańców rozbudowało istniejący wodociąg w 
ulicy Kołłątaja o następne 123 metry, co zwiększyło nakłady inwestycyjne o 
63 000 zł. Stąd proszę o przyjęcie projektu uchwały. 
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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 XVI/290/2007 z dnia 25 
października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia do 
Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 10. 12 
 
Dyrektor Bernard Ozi ębły przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzielenia 
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
W związku ze zrealizowaniem nowych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych 
przez Miasto przy współudziale mieszkańców, dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie tych urządzeń Miasto Kielce wnosi 
majątek objęty niniejsza uchwałą do MZWiK. Proszę o przyjęcie projektu 
uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/291/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
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Pkt. 10. 13 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania 
z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest” zarekomendował pan 
Robert Urbański Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM. 
Projekt dotyczy pilotaŜowego programu likwidacji azbestu na rok przyszły. 
Kierujemy go do osób fizycznych. Chcemy przeznaczyć na ten cel na przyszły 
rok 60 000 zł. Przyjęcie uchwały umoŜliwi Miastu złoŜenie wniosku o 60 % 
dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli 
mielibyśmy na ten cel 100 000 zł. Jest to rodzaj wędki dla mieszkańców. 
Rozporządzenie określa progowo rok 2032 do zakończenia procesu likwidacji 
wyrobów azbestowych. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Panie dyrektorze 100 000 zł to jest kropla w morzu, jaka jest docelowa wartość 
środków, jakie miasto musi ponieść. Pytam, jaka skala nas czeka, bo myślę, Ŝe 
ma pan orientację 
 
Dyr. Urbański 
Koszt likwidacji metra kwadratowego azbestu to kwota rzędu 20 zł. Mamy w 
Kielcach zinwentaryzowane około 700 tys.m2 x 20 zł to jest kwota rzędu 
aktualnie kilkunastu milionów złotych. 
 
Radny Marek Wołowiec 
To jest bardzo złoŜona sprawa i myślę, Ŝe inne gminy są bardziej zaawansowane 
w sprawie utylizacji. 
 
Dyr. Urbanski 
W ubiegłym roku pozyskaliśmy opinie Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa 
Finansów, mamy takŜe opinię naszą i dopiero w tym momencie uzyskaliśmy 
moŜliwości prawne uruchomienia. Nie moŜemy na ten cel poświęcać środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska muszą to być środki budŜetowe ze 
wsparciem środków zewnętrznych. Ta kwota, o którą proszę ona umoŜliwi 
utylizację azbestu u kilkudziesięciu mieszkańców. Chciałbym zauwaŜyć, Ŝe 
Rozporządzenie, które wyszło i stworzyło ramy procesu w 2004 roku nałoŜyło 
takŜe obowiązki takŜe na mieszkańców, przez trzy lata zaowocowało złoŜeniem 
tylko 5 czy 7 wniosków. Jeśli wiec mówimy o skali na przyszły rok, moŜliwości 
dla kilkudziesięciu osób, to myślę, Ŝe to mógłby być dobry początek. Zbierzemy 
doświadczenia, które umoŜliwi ą ewentualne zdynamizowanie programu. 
 
Radny Witold Borowiec 
Bardzo się cieszę, Ŝe ten program w końcu pojawił się w naszym mieście. 
Prosiłbym pana dyrektora Ŝeby tego programu nie traktować bardzo 
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rygorystycznie, bo z doświadczeń niektórych wynika, Ŝe w gminach naszego 
województwa gdzie wprowadzono równieŜ te programy zostały tylko na 
papierze, nic nie zrealizowano, brak zainteresowania, słaba informacja. Moja 
prośba idzie w tym kierunku Ŝeby zrobić mocną informację. Jest zrobiona 
inwentaryzacja, wiemy ile jest budynków. Moja prośba Ŝeby to nie był program 
papierowy tylko szeroko zakrojona po prostu informacja, jak równieŜ próba 
pomocy tym mieszkańcom, bo dzisiaj zdjęcie i utylizacja eternitu takiego 
średniego budynku to koszt około 2 tys. zł, natomiast koszt wymiany to wydatek 
rzędu 20-30 tys. zł. MoŜe zainteresować banki Ŝeby tym mieszkańcom w jakiś 
sposób pomóc poprzez preferencyjny kredyt na wymianę tego pokrycia. Tak 
Ŝeby eternit nie walał się gdzieś po lasach, bo takie sygnały docierają do mnie, 
Ŝe brak tego programu powodował, Ŝe ludzie zakopywali. Jeszcze jedna uwaga 
– Starachowice odeszły od tego jakby rygorystycznego podejścia i utylizują 
równieŜ eternit wcześniej zdjęty. W naszym programie tego się nie przewiduje. 
Trzeba coś z tym zrobić nie uciekać od problemu i tematu. Ten, który juŜ 
wcześniej zdjął pomóc tym ludziom, bo co oni mają z tym zrobić. 
 
Dyr. Urbański 
10 % tej kwoty, o której mówiłem chcemy przeznaczyć na medialne 
upowszechnienie informacji. Wśród tych dwóch elementów, które pan wymienił 
ta nasza pomoc obejmie takŜe transport, czyli demontaŜ, transport i utylizacja – 
wszystkie trzy elementy, które załatwią kompleksowe podejście do pierwszego 
tematu. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem zabrać głos i powiedzieć tak: chciałoby się Ŝeby kaŜdy dyrektor 
Wydziału, który przychodzi tu na mównicę był tak przygotowany profesjonalnie 
do referowania tematu. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/292/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i 
unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest” 
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Pkt. 10. 14 
 
Pan Marian Sosnowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w 
Kielcach przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu 
budŜetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o 
tej nazwie jednostki budŜetowej. 
Projekt uchwały został przygotowany ze względu na to, Ŝe miasto realizuje 
program ze środków Unii Europejskiej „Rozwój systemu komunikacji 
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. W związku z tym miasto 
będzie beneficjentem tego programu, natomiast MZD w części drogowej byłoby 
partnerem, a ZTM do części tej komunikacyjnej. W związku z tym formuła 
przekształcenia powoduje to, Ŝe jest moŜliwość pozyskiwania środków w 
wysokości 85 % i taki warunek postawiono nam. 
 
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 XVI/293/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego o nazwie 
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie jednostki 
budŜetowej. 
 
Pkt. 10. 15 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
obniŜenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3, przeznaczonej do sprzedaŜy uchwałą Rady 
Miejskiej w Kielcach Nr XXXI/583/2004 z dnia 9 września 2004 roku. 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest pałacykiem wzniesionym w 1869 
roku - wpisanym do rejestru zabytków pod nr 884. Pierwotnie obiekt ten pełnił 
funkcję mieszkalną a obecnie znajduje się w nim przychodnia stomatologiczna. 
Budynek wymaga remontu kapitalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zm.), ustaloną zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części 
wpisanej do rejestru zabytków obniŜa się o 50%. Właściwy organ moŜe, za 
zgodą Rady Miejskiej, podwyŜszyć lub obniŜyć tę bonifikatę. Mając na 
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względzie stan techniczny budynku oraz szczególnie korzystną lokalizację 
przedmiotowej nieruchomości tj. połoŜenie tej nieruchomości w atrakcyjnym 
miejscu m. Kielce, uzasadnione jest obniŜenie udzielonej bonifikaty do 
wysokości 10% od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu. Biorąc 
pod uwagę powyŜsze, zasadne jest zastosowanie 10 % bonifikaty przy 
sprzedaŜy przedmiotowej nieruchomości a w związku z tym niezbędne jest 
podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach niniejszej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/294/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na obniŜenie bonifikaty od 
ceny sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Ogrodowej 3, przeznaczonej do sprzedaŜy uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach 
Nr XXXI/583/2004 z dnia 9 września 2004 roku. 
 
Pkt. 10. 16 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego. 
Browar Belgia” Sp. z o.o. – właściciel i uŜytkownik wieczysty nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ul. Ściegiennego, pełna nazwa ulicy brzmi Księdza 
Piotra Ściegiennego, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce jako działki: 
nr 501/6 o pow. 2,4746 ha, nr 501/7 o pow. 0,4316 ha, nr 501/8 o pow. 0,1633 
ha, nr 767 o pow. 0,6106 ha, - objętych księgą wieczystą KW KI1L/00012583/4, 
nr 606 o pow. 0,1641 ha, nr 608 o pow. 1,5228 ha, nr 609/2 o pow. 0,3670 ha, 
objętych księgą wieczystą KW 52750 i nr 607 o pow. 5,1013 ha, objętej księgą 
wieczystą KW 45499, obr. 0030, wystąpił z wnioskiem o sprzedaŜ w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości połoŜonej przy ul. Ściegiennego, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 768 o pow. 0.0987 ha, stanowiącej uŜytek 
drogowy, na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych. Działka nr 
768 przebiega na całej długości przez teren „Browaru Belgia”. W myśl art. 37 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, ze zmianami), przedmiotem zbycia w 
drodze bezprzetargowej, jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do 
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poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeŜeli nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Ze względu na małą 
powierzchnię i kształt działki nr 768 oraz zgodnie ze wskazanymi wyŜej 
ustaleniami, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały. 
 
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 XVI/295/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ul. Ściegiennego. 
 
 
Pkt. 10. 17 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Gustawa Morcinka. 
Współwłaściciele nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Gustawa 
Morcinka, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 543/8 o 
pow. 1658 m2, objętej księgą wieczystą KW 42137, obr. 0012, wystąpili z 
wnioskiem o sprzedaŜ, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy Gustawa Morcinka , oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 543/15 o pow. 290 m2, objętej księgą wieczystą KW 57256, obr. 
0012, stanowiącej własność Gminy Kielce, dla poprawienia zagospodarowania 
nieruchomości będącej ich współwłasnością. W wyniku podziału dokonanego 
działki nr 543/12 o pow. 1029 m2, w celu wydzielenia gruntu pod poszerzenie 
ulicy Sandomierskiej powstała mała i nieforemna działka nr 543/15 o pow. 290 
m2, która nie moŜe być zagospodarowana przez Gminę Kielce jako odrębna 
nieruchomość. W myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, ze 
zmianami), przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej, jest nieruchomość 
lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeŜeli nie 



 33

mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Biorąc powyŜsze 
ustalenia pod uwagę oraz ze względu na małą powierzchnię i nieregularny 
kształt działki nr 543/15, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską niniejszej 
uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/296/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie sprzedaŜy w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Gustawa Morcinka. 
 
Pkt. 10. 18 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 
przez Gminę Kielce prawa własności Nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Artwińskiego. 
Chodzi o nieodpłatne nabycie od Województwa nieruchomości, która będzie 
przeznaczona pod drogę gminną. Jest ona zlokalizowana pomiędzy ulicą 
Karczówkowską a Centrum Onkologii. Pozwoli to na usprawnienie 
komunikacyjne w tamtej części miasta. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym dopowiedzieć tylko, Ŝe jest to realizacji uzgodnień między Miastem 
a Województwem. Miasto zobowiązało się zrobić komunikację od ulicy 
Bernardyńskiej do skrzyŜowania z ulicą Karczówkowską, i to się stało w roku 
ubiegłym, a w tym roku w zamian za to była zgoda na nieodpłatne przekazanie 
tej nieruchomości. Pan dyrektor jest świadkiem tych uzgodnień. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Chciałem serdecznie podziękować, bo to rozwiązanie ułatwi komunikację 
jednokierunkowego ruchu w obszarze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/297/2007 z dnia 25 
października 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności Nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego. 
 
Pkt. 10. 19 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
LXIV/1217/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w 
sprawie nabycia nieruchomości pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce. 
Jest to tzw. uchwała robocza. W toku prac projektowych związanych z budową 
Portu Lotniczego występuje konieczność pewnych zmian. Jest to bardzo duŜa 
inwestycja i wymaga ona tego Ŝeby część obiektów towarzyszących lotnisku 
znalazła się, poniewaŜ znajduje się na terenie gminy Kije. W związku z tym 
musimy mieć moŜliwość nabywania tych nieruchomości. Stąd taki projekt 
uchwały, poniewaŜ jej dotychczasowy kształt nie zawierał zgody na nabywanie 
nieruchomości na terenie gminy Kije. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVI/298/2007 z dnia 25 
października 2007 roku zmieniającą uchwałę Nr LXIV/1217/2006 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia 
nieruchomości pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
 
Pkt. 11 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Alicja Obara, 
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2. Jacek Nowak, 
3. Adam Jaskóła, 
4. Jarosław Machnicki 

 
Z zapytaniem do Prezydenta Miasta zwrócił się radny Tomasz Bogucki 
Z Ŝalem i smutkiem chciałbym powiedzieć, Ŝe została napisana przez pana 
Prezydenta Gruszewskiego odpowiedź na interpelację, którą składałem dwie 
sesje wstecz i na poprzedniej sesji próbowałem dociec jak to jest, na adres pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach Pana Krzysztofa Słonia i gdybym 
się nie upomniał o to Ŝebym mógł otrzymać treść odpowiedzi to pewno ona 
siedziałaby tam gdzieś w biurku w Biurze Rady i po prostu by do mnie nie 
dotarła. Myślę, Ŝe Rada powinna być poinformowana, jaka odpowiedź padła na 
dwa pytania, które zadałem na poprzedniej sesji, a Rada zobowiązała pana 
Prezydenta do wyjaśnienia na piśmie dodatkowych tematów, które tam 
poruszałem (pismo stanowi załącznik do protokołu). 
Chciałbym w tym miejscu poczynić pewien komentarz – przypomnę, Ŝe pan 
Prezydent Gruszewski odsyłał mnie do Prokuratora, jeśli uwaŜam, Ŝe prawo 
zostało złamane. Z treści pisma wynika, Ŝe tak właśnie jest. Treści tej i formy 
tego pisma nie chcę komentować, bo pokazuje jak pan Prezydent Gruszewski 
traktuje radnych, którzy pilnują ładu i porządku prawnego w mieście. 
Rozumiem, Ŝe istnieje postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, moŜe, według mnie, być tylko jedno – likwidacja samowoli 
budowlanej. Odnosząc się do całej sytuacji jestem pewien, ze zgodnie z 
obowiązującym prawem Inspektor Nadzoru Budowlanego jest zobowiązany z 
urzędu podjąć działania opisane w prawie i jeśli uzna za stosowne takŜe 
zawiadomić Prokuratora o złamaniu prawa. Przepraszam wszystkich, Ŝe 
odwaŜyłem się wytknąć nieprawidłowości urzędnikom miejskim. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Informuję jednak pana radnego Boguckiego, Ŝe pismo nie wylądowało w biurku, 
natomiast zostało złoŜone wczoraj, otrzymało numer poczty wchodzącej, weszło 
do systemu i zostałoby w odpowiednie miejsce zadekretowane, a radni, którzy 
przyczynili się do tego, Ŝe to pismo wpłynęło, gdyŜ podjęli taką decyzję Ŝeby 
prosić Prezydenta o złoŜenie dodatkowych wyjaśnień, zostaliby o treści tego 
pisma poinformowani. 
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Na poprzedniej sesji odniosłem wraŜenie, Ŝe zbyt opisowa odpowiedź jednego z 
moich dyrektorów nie usatysfakcjonowała pana radnego, w związku z tym, 
zdecydowałem się skrótowo odpowiedzieć. W tej chwili to rozwinę. Wobec 
niepodjęcia działań ze strony pana radnego i powiadomienia prokuratury, 
uznaliśmy z panem dyrektorem Opałką, Ŝe sami na siebie napiszemy donos do 
Nadzoru Budowlanego. Tak naleŜy czytać odpowiedź na pierwszą część. Druga 
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jest jasna. Myślę jednak, to juŜ taka dygresja, Ŝe pan radny nie będzie tak 
konsekwentny w stosunku do innych miejsc pamięci narodowej, które nie 
odbyły równieŜ takiej procedury. Nie będę wymieniał tych miejsc, bo zajęłoby 
mi to chyba z pół godziny.  
 
Pkt. 12 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Mam jedno spostrzeŜenie – kolejny raz na tej sesji jest tak, Ŝe ludzie, którzy 
pracują i są na odpowiedzialnych stanowiskach, są do końca sesji na 
posiedzeniu, natomiast ci, którzy niekoniecznie takie zajmują stanowiska są 
nieobecni na sali. Wnosiłem kiedyś Ŝeby raz na jakiś czas na koniec sesji 
sprawdzić listę obecności i odpowiednio potraktować tych ludzi, którzy 
lekcewaŜą sobie obowiązki radnego. Myślę, Ŝe stosownym by tu było 
zastosowanie pewnej kary finansowej dla osób, które nie uczestniczą w 
obradach sesji Rady Miejskiej. 
Druga sprawa. PoniewaŜ zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej naszej Rady 
Miejskiej zakończył bardzo waŜną kontrolę w Miejskim Zarządzie Dróg 
dotyczącą ogromnych kwot pieniędzy przeznaczonych na realizację zamówień 
publicznych zadań, które są w budŜecie przewidziane na rok 2007 na I półrocze 
i po takich kontrolach są owoce w postaci protokołów, w postaci uwag, 
wniosków pokontrolnych. PoniewaŜ poprzednia kontrola była niezbyt ciekawa i 
skutkowała uchwałą Rady Miejskiej w stosunku do kierującego jednostką MZB, 
a ta kontrola wykazuje zgoła zupełnie coś innego, to znaczy chciałbym tutaj 
publicznie powiedzieć, Ŝe w Miejskim Zarządzie Dróg, poniewaŜ w tej 
jednostce jest najwięcej pieniędzy, brzydko mówiąc, przerabianych przez 
Miasto na inwestycje. Na 80 % wartości zamówień publicznych, które 
sprawdziła Komisja Rewizyjna nie znaleźliśmy jakiś większych uchybień czy 
uwag związanych z samą procedurą. W związku z tym chciałem tutaj publicznie 
podziękować po pierwsze dyrektorowi jednostki za bardzo dobre prowadzenie 
zamówień publicznych w swojej jednostce. Zwrócić równieŜ uwagę chciałbym, 
korzystając z okazji, Ŝe jest trochę czasu, Ŝe rynek pracy dzisiaj to jest rynek 
pracownika, a jeśli jest to rynek pracodawcy to pracodawca kupuje najlepszych 
ludzi na rynku pracy i przejmuje tych ludzi dla swoich celów. PoniewaŜ a MZD 
jest bardzo duŜa grupa fachowców, którzy są latami szkoleni zanim dojdą do 
fachowości takiej jaka jest oczekiwana, to przy uchwalaniu budŜetu jednostek 
miasta, nie tylko zresztą MZD, naleŜałoby zwrócić szczególną uwagę na 
pozycje „fundusz płac” Ŝeby tych najlepszych fachowców, którzy są w 
poszczególnych jednostkach próbować zatrzymywać premią finansową. A jest, 
za co premiować pracowników, którzy byli poddani szczegółowej analizie i 
kontroli przez Komisje Rewizyjną. MoŜna powiedzieć, Ŝe ten protokół to jest 
laurka dla kierownika jednostki i to chciałem publicznie przed Prezydentem i 
przed całą Radą powiedzieć.  
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Pkt. 13 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 25 października 2007 roku. 
 
 
 
Protokółowała     Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 


