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Protokół Nr XVII/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 22 listopada 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.  
Nieobecny radny: Marek Wołowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Otwieram 17 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 22 listopada 2007 roku. 
 
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 dzieci i młodzieŜ ze Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Kielcach i Gimnazjum Nr 3, które będą nam towarzyszyć 
w obradach. Witam wszystkich, którzy spędzają z nami czas obserwując 
przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. Szczególnie serdecznie 
witam pana Posła Artura Gieradę. PoniewaŜ wiem, Ŝe dzisiaj jest dzień 
sejmowy i pan Poseł musi wracać do Warszawy, bez zbędnej zwłoki 
przechodzę do ceremonii poŜegnania naszego zacnego kolegi.  
 
Panie Pośle, drogi kolego Arturze. To, Ŝe jeden z nas, z grona kieleckich 
radnych został wybrany na Posła, jest niewątpliwym sukcesem kieleckiego 
samorządu. Oznacza, Ŝe to dobra szkoła, daje dobre referencje, dobrze uczy 
jak słuŜyć współobywatelom. Bądź, jak do tej pory byłeś, jak dałeś się poznać, 
a będę spokojny, Ŝe z nowych zadań zdasz egzamin i ani ja, ani pozostali radni 
nie zawstydzą się z twojego powodu. śyczę ci tego z całego serca. Jesteś 
młodym człowiekiem, ale i młodego czterech lat szkoda, gdyby miały być 
zmarnowane. My będziemy wspierać twoje działania dla dobra Kielc 
i województwa a ty wspieraj nasze. W najbardziej pozytywnym ze znaczeń, 
jesteśmy na siebie skazani. Nie myślałem, Ŝe fragment Odprawy Posłów 
Greckich, będę w tej sali przywoływał tak często. PoniewaŜ o bardziej trafną 
dedykację dla posła trudno, więc nie zawaham się ci ją przypomnieć: 
„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, 
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, 
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono 
I zwirzchności nad stadem boŜym zwierzono: 
Miejcie to przed oczyma zawŜdy swojemi, 
Zeście miejsce zasiedli boŜe na ziemi, 
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, 
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Tako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. 
A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana. 
Ale i sami macie nad sobą pana, 
Któremu kiedyŜkolwiek spraw swych uczynić 
Poczet macie: trudnoŜ tam krzywemu wynić. 
Nie bierze ten pan darów ani się pyta, 
Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta, 
W siermiędzieli go widzi, w złotychli głowach; 
Jeśli namniej przewinił, być mu w okowach. 
Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem 
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem. 
PrzełoŜonych występy miasta zgubiły 
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.” 
Drogi kolego, teraz jest czas na prezenty. Niech ta dedykacja będzie 
pierwszym prezentem. 
 
Radny Jan Gierada  
Szanowny panie Pośle, drogi Arturze. Zawsze mówią, Ŝe nazwisko jest dobre. 
Przynajmniej jeden z Gieradów dostał się do Sejmu. Gdyby nie zachłanność 
mojej opcji i brak przemyślenia, na sto procent byłoby dwóch posłów. Byłbym 
więc kierowcą, mógłbyś się napić drinka. Byłoby taniej, a jesteś na dorobku. 
Pomijając te wstępy, Ŝyczę ci zdrowia i pomyślności. Radnym powiem, Ŝe pan 
Poseł przedwczoraj wyszedł ze szpitala. Został dokładnie przebadany i nadaje 
się na posła. Jest zdrowy. Zbadamy go po czterech latach. Moja skromna 
nagroda w postaci albumu wielkiego naszego polaka Karola Wojtyły niech cię 
prowadzi przez te cztery lata. Mam nadzieję, Ŝe kadencja nie będzie skrócona. 
Przypomnę tylko, Ŝe jak Ŝegnałem panią Poseł Olendzką, to Ŝyczyłem jej Ŝeby 
szybko awansowała - została wiceministrem. Tobie Ŝyczę, Ŝebyś był 
ministrem. śyczę ci Ŝebyś po zakończeniu kadencji nie psuł nazwiska i nie 
szedł jako rzecznik ubezpieczonych. śeby ci coś takiego nie wpadło do głowy.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Szanowny panie Pośle, kolego Arturze. Tak jak byłeś bardzo dobrym radnym, 
Ŝyczę ci, Ŝebyś był bardzo dobrym posłem. Aby twoja działalność w Sejmie 
przysparzała poŜytków i chluby naszemu województwu i Ŝebyś zawsze stał na 
straŜy tego województwa. Aby ta działalność powodowała dalszy rozwój ku 
ogólnej pomyślności nas wszystkich. Przekazuję w imieniu Klubu „Kronikę 
Powstań Polskich” aby ci słuŜyła. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Drogi Arturze, panie Pośle. Jest mi niezmiernie miło, złoŜyć panu serdeczne 
gratulacje i podziękować za pięcioletni udział w pracach naszej Rady. 
Odebrałeś gruntowne wykształcenie samorządowe i polityczne. Myślę, Ŝe to 
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właściwie spoŜytkujesz, powiem patetycznie, dla chwały naszego miasta i dla 
chwały naszej ojczyzny. W Sejmie trzeba myśleć o przyszłości, ale myśląc 
o przyszłości, tworząc właściwe prawa, trzeba pamiętać równieŜ, albo 
wyciągać wnioski z minionych lat, minionych dziejów. Abyś od czasu do 
czasu wracał do tych minionych dziejów, w imieniu Klubu pragniemy ci 
wręczyć dwie pozycje: „Dzieje Polski” i druga, autorstwa naszego kolegi 
Jarosława Machnickiego „Przewrotna historia Polski”. W trudnych sytuacjach, 
gdy będziesz miał wątpliwości, będziesz się nudził, moŜesz do tych prac 
zaglądać. Jest mi szczególnie miło, Ŝe posłem jest osoba, która pochodzi 
z naszego grona, z naszego Klubu, z Platformy Obywatelskiej. W imieniu 
całego klubu, Arturze, Ŝyczę ci sukcesów, bo musisz wiedzieć, Ŝe buława 
marszałkowska znajduje się w twoim plecaku. Gratuluję ci bardzo serdecznie. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Drogi Arturze, panie Pośle. W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe 
Wojciech Lubawski, chciałem serdecznie pogratulować, z całego serca, 
wyboru na Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. śyczę powodzenia. 
Odchodzisz od nas w bardzo waŜnym momencie, dla naszego miasta, dla 
naszego województwa. Powiem o tym momencie tak, jak dziś mówiłem 
równieŜ w radio. Port Lotniczy Kielce w Obicach to racja stanu Województwa 
Świętokrzyskiego, to racja stanu Polski, w tej chwili. Wiem, Ŝe przyrzekłeś 
wszystkim mieszkańcom Kielc, równieŜ nam, Ŝe Port Lotniczy będzie dla 
ciebie naczelnym zadaniem, naczelnym wyzwaniem. Niech cię prowadzi 
i chroni w tych wszystkich sprawach nasza determinacja a poniewaŜ wróciłem 
z podróŜy z Litwy, to niech cię równieŜ prowadzi Matka BoŜa Ostrobramska. 
 
Radny Marian Kubik 
Szanowny Pośle, drogi kolego. Jestem dość długo radnym, bo juŜ czwartą 
kadencję. Ponadto jestem księgarzem. Wiem, Ŝe praca w Sejmie jest dość 
stresująca. Przekonaliśmy się o tym niejeden raz. Dlatego, Ŝycząc sukcesów, 
wręczam ci fraszki Bułatowicza na odstresowanie. Przeczytam z nich tylko 
dwa pytania: „Czy nie za często w naszym kraju, reformatorzy się 
zmieniają?”, „Czy posiadana władza, zdrowo myśleć przeszkadza?”.  
 
Radny Robert Siejka 
Szanowny panie Pośle, drogi Arturze. W imieniu mojego Klubu chciałem ci 
serdecznie Ŝyczyć przede wszystkim satysfakcji z tego, co przez najbliŜsze 
cztery lata będziesz robił, czynił w naszym imieniu. śyczę ci równieŜ tego 
abyś zawsze pamiętał o ludziach, bo w działalności społecznej, politycznej, to 
człowiek jest najwaŜniejszy. Jestem przekonany, Ŝe o tym będziesz pamiętał, 
a społeczeństwo naszego miasta, naszego województwa oceni to za cztery lata 
i myślę, Ŝe ta reelekcja, której ci Ŝyczę, dopiero pokaŜe, Ŝe tych lat nie 
zmarnowałeś. śyczę ci równieŜ tego, i jestem przekonany, Ŝe będziesz o tym 
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pamiętał, Ŝe w tej kampanii wyborczej szedłeś pod hasłem „Kandydat 
z Kielc”. Jestem przekonany, Ŝe o tym mieście nie zapomnisz, o tym, Ŝe to 
właśnie głosami kielczan ten mandat otrzymałeś. Przyjmij od nas prezent, 
który zapewne posłuŜy ci w długie zimowe wieczory w hotelu sejmowym. 
Prośba tylko, byś korzystał z niego po posiedzeniach Sejmu. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Szanowny panie Pośle, drogi Arturze. Gratuluję wyboru. Dziękuję za pięć lat 
partnerstwa. śyczę ci byś zaangaŜował się bardzo mocno, bo my wszyscy 
jesteśmy bardzo tym zainteresowani, jesteś jednym z dwóch posłów 
pochodzących i mieszkających w Kielcach, dlatego ta odpowiedzialność jest 
tym większa. Ja ze swej strony deklaruję takie partnerstwo i współpracę dla 
dobra mieszkańców naszego miasta i jego rozwoju. W prezencie chcę ci dać 
pierwszy w naszym kraju album po chińsku: „Album Kielce”.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Drogi Arturze. Nawiązując do tych ksiąŜkowych prezentów, chcę podarować 
ci pewien prezent ku przestrodze. Chcę powiedzieć, jako umysł ścisły, Ŝe jest 
to najsłabszy wynik kieleckiej Rady w wyborach do parlamentu. śegnaliśmy 
tu dwoje, troje koleŜanek i kolegów, dziś Ŝegnamy tylko jednego. Arturze, 
Ŝyczę ci szczerze, dołączając się do tych wszystkich Ŝyczeń, Ŝeby ta twoja 
pierwsza kadencja w parlamencie nie była ostatnią. Tak się składa, Ŝe 
wszyscy, których tu Ŝegnaliśmy, przewinęli się przez Sejm lub Senat, ale nie 
wykazali się wielką aktywnością i słuch o nich zaginął. Chcielibyśmy, Ŝeby 
pokazać, Ŝe kielecka Rada Miasta to jest grono osób kompetentnych, mądrych 
i przygotowanych do sprawowania takiej funkcji. Ku przestrodze, jest to 
wydawnictwo sejmowe, nie nabyłem go u Mariana Kubika, przewodnik, 
w którym wyczytałem, Ŝe jedna z naszych koleŜanek, na pewno się domyślicie 
która, wykazała się taką aktywnością, Ŝe pracowała w grupach 
parlamentarnych: algierskiej, brazylijskiej, chilijskiej, egipskiej, estońskiej, 
gruzińskiej, kolumbijskiej, kuwejckiej, łotewskiej, meksykańskiej, 
peruwiańskiej, RPA, tajwańskiej, wenezuelskiej i włoskiej. Wyborcy 
kielecczyzny nie docenili takich zasług. Mam nadzieję, Ŝe nie powtórzysz tych 
błędów.  
 
Artur Gierada Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Drodzy przyjaciele. Od razu odpowiadając radnemu Stasiowi Rupniewskiemu, 
powinienem powiedzieć, Ŝe mi grupa bilateralna jedna, po tych prezentach, 
powinna przypaść, mianowicie chińska. Oczywiście to w formie Ŝartu. Drodzy 
przyjaciele, bardzo się cieszę, Ŝe nie muszę dziś juŜ głosować, Ŝe nie mam 
prawa głosować za odwołaniem swojego mandatu bo o ile zdaję sobie sprawę, 
Ŝe jest to rzecz w tym momencie tylko rutynowa, to byłoby mi bardzo cięŜko. 
Wiem, Ŝe dla mnie osobiście jest to równieŜ awansem społecznym. Dziękuję 
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bardzo kielczanom za to, Ŝe poparli mnie, tak samo wszystkim 
z Województwa Świętokrzyskiego. śe mam szansę reprezentować Kielce, 
naszą Radę Miejską w Sejmie. Jak słuchałem waszych Ŝyczeń, był taki 
moment, Ŝe mimo to Ŝe jestem twardym facetem, juŜ myślałem, Ŝe będę 
musiał mówić Ŝe coś mi wpadło do oka. Spędziłem w tej sali pięć lat. Pięć lat 
mojego Ŝycia i o ile pięć lat w skali tego co przeŜyłem, co mnie jeszcze czeka 
moŜe okaŜe się niewiele, ale dla mnie teraz jest to naprawdę bardzo wiele. 
Z tego względu, Ŝe te pięć lat odmieniło moje Ŝycie. Pozwoliło mi się uczyć. 
Zdopingowało mnie. Pamiętam, jak siedziałem tu gdzie teraz siedzi kolega 
radny Daniel Walas a jeden ze starszych kolegów, nieobecny juŜ tutaj Jan 
Gwizdak, mówił Ŝe na tych pierwszych posiedzeniach Rady, głosuję jak 
student na zajęciach. Rzeczywiście wtedy głosując byłem studentem, z tym, Ŝe 
to wyzwanie, które czekało mnie w Radzie Miasta było oceniane przez o wiele 
bardziej srogich profesorów niŜ profesorowie na uczelniach. Mianowicie przez 
dziennikarzy i przez społeczeństwo. Mam nadzieję, Ŝe te egzaminy zdałem 
pozytywnie i obiecuję wam, co teŜ w waszych Ŝyczeniach przewijało się bym 
pracował na rzecz naszego prawa ale równieŜ na rzecz naszego miasta, Ŝe 
będę dalej to czynił. Pamiętam jak stawiałem pierwsze kroki tu w Radzie 
Miasta i zdawałem sobie sprawę jakie działania są mniej, jakie więcej 
skuteczne. Szybko uświadomiłem sobie teŜ to, Ŝe nie interpelacją rozwiązuje 
się najwaŜniejsze problemy. Idzie się do Prezydenta, do jego słuŜb, spotyka się 
z kolegami radnymi i tak naprawdę się rozwiązuje problemy, z którymi 
stykamy się na co dzień. Bardzo chciałem podziękować zarówno 
Prezydentowi jak i jego słuŜbom. Panie Prezydencie ma pan za sobą grono 
bardzo dobrze przygotowanych urzędników. Często, kiedy przychodziły 
piątki, mój dzień dyŜurów, miałem wraŜenie, Ŝe pana urzędnicy mają mnie 
dość, Ŝe przychodzę z kolejną sprawą, Ŝe wyciągam ich na kolejne spotkanie. 
Myślę, Ŝe tak nie było. Razem udało nam się rozwiązać wiele. Zarówno 
drobnych, indywidualnych jak i większych zbiorowych spraw w tym mieście. 
Za to naprawdę wam dziękuję. Zastanawiałem się czy wymieniać was po 
kolei, oddzielnie wam dziękować, ale wiem Ŝe nie jest to potrzebne i tak 
naprawdę chcąc się zmieścić w regulaminowym dziesięciominutowym czasie 
byłoby to niemoŜliwe. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Drodzy 
przyjaciele, jeśli jeszcze się mogę pokusić o jakieś refleksje, myślę, Ŝe 
moŜemy sobie wszyscy pogratulować jednego – po pierwszych dniach 
posiedzeń w Sejmie zdałem sobie sprawę, Ŝe mogę być dumny, Ŝe jestem 
kielczaninem, Ŝe wywodzę się z tak znamienitego grona jakim jesteście wy. 
Prowadziliśmy pracę w Radzie na naprawdę wysokim standardzie. U nas nie 
ma, Ŝe jeŜeli ktoś coś mówi na mównicy, to reszta przerywa, zaczyna 
chrząkać, walić w blat, odbiera ostentacyjnie telefony na sali sejmowej. My te 
telefony wyciszamy. JeŜeli jest potrzeba ich odbioru wychodzimy z sali. 
Drodzy przyjaciele, niestety w Sejmie takich zachowań nie ma. Dlatego 
Ŝyczyłbym sobie, Ŝeby coraz więcej samorządowców znajdowało się 
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w Sejmie. Jest to chyba normalna kolej rzeczy, Ŝeby przechodzić pierw władzę 
uchwałodawczą a później ustawodawczą. Nie wiem czy będzie to moja jedyna 
kadencja, mam nadzieję Ŝe nie. Oczywiście jeśli zdecyduję się w przyszłości 
startować, bo sami wiecie, jesteście politykami, którzy są lokalnie juŜ od lat, 
ale w kaŜdej polityce są upadki i wzloty. Nie jest to wdzięczna profesja, którą 
się zajmujemy. Dla mnie najwaŜniejsze jest oczywiście, Ŝeby w przeciągu tych 
najbliŜszych czterech lat się sprawdzić. To czego mi Ŝyczyliście i o czym mi 
przypominaliście. Wiem, Ŝe odchodząc z naszej sali, troje parlamentarzystów 
mówiło o tym, Ŝe często będą się pojawiać. Oczywiście nie wypominam im 
w tym momencie, Ŝe ich nie było. Tak naprawdę nawet jak pracowałem 
w prezydium i nigdy chyba się nie pokusiliśmy o zaproszenie ich na nasze 
posiedzenia. Ja deklaruję, Ŝe zawsze jestem do waszej dyspozycji i z takim 
hasłem szedłem do wyborów. Poza tym, Ŝe „Kandydat z Kielc” to „Zawsze do 
państwa dyspozycji”. Zdaję sobie sprawę z priorytetów naszego miasta. Wiem 
Ŝe jesteśmy stolicą Województwa Świętokrzyskiego i jesteśmy tak naprawdę 
jego sił napędową. Będę walczył o te rzeczy, które zapisywaliśmy 
w wieloletnich programach inwestycyjnych, strategii miasta Kielce i mam 
nadzieję Ŝe moja determinacja doprowadzi do tego, Ŝeby większość a moŜe 
nawet wszystkie, zostały zrealizowane. Wiem Ŝe port lotniczy jest dla nas 
priorytetem i tu teŜ deklarowałem Prezydentowi Lubawskiemu, Ŝe 
bezwzględnie musimy się starać zmienić nawet wizerunek naszego 
województwa, bo jest ono słabo postrzegane. Jesteśmy w ogóle biednym 
województwem i musimy uświadomić zarówno Brukseli jak i wszystkim 
w naszym rządzie, Ŝe regionalny port lotniczy jest dla nas bezwzględny. Moi 
drodzy przyjaciele, powiedziałem tutaj o standardach jakie wprowadziliśmy 
tu, w Radzie Miejskiej, do lokalnej polityki, ale jeśli pozwolicie na słowo 
refleksji. Często gdy dziennikarze lub ludzie na spotkaniach mówili do mnie, 
Ŝe jestem lokalnym politykiem, ja dystansując się od polityki mówiłem wtedy, 
Ŝe nie, Ŝe jestem działaczem samorządowym. Teraz prośba z mojej strony do 
was, nawet do samego siebie choć cięŜko mi się teraz odcinać od polityki, 
Ŝebyśmy się od niej nie odcinali. To co najlepsze w polityce jest 
w samorządzie. Chyba dlatego, Ŝe bardzo mało jest w nim polityki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
No cóŜ, są takie chwile, Ŝe radni opuszczają tę salę. Taka jest kolej rzeczy. 
Wiem, Ŝe pan Poseł musi za chwilę jechać do Warszawy. śyczymy spokojnej 
drogi. Nie mówimy Ŝegnaj. Nie sposób teŜ nie zauwaŜyć, Ŝe nieobecność 
kolegi przewodniczącego ma teŜ swoje dobre strony. Z satysfakcją 
stwierdzam, Ŝe prace dzisiejszego prezydium mają wyjątkowo koedukacyjny 
charakter.  
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Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 14 listopada 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: 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
utworzenia spółki pod firmą Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna; 

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

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 1); 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (projekt nr 1); 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 
(projekt nr 2); 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 

 
Ja wnioskuję do Wysokiej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
rezolucji w sprawie Regionalnego Portu Lotniczego. Będzie to nasz wkład 
w ogólnospołeczne poparcie budowy lotniska i obronę naszego województwa. 
Projekt tej rezolucji przekazałem przewodniczącym Klubów do konsultacji. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad punkt: wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach. Uzasadniam ten wniosek 
potrzebą uporządkowania spraw dotyczących prac Rady. Jednym 
z elementów, który stał się przesłanką do wprowadzenia tego punktu jest na 
przykład praca Komisji BudŜetu i Finansów, w tej chwili bardzo 
zintensyfikowana poniewaŜ pracujemy nad budŜetem na 2008 rok i w składzie 
Komisji nie ma przedstawiciela Platformy Obywatelskiej.  
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Radny Jacek Wołowiec 
Ja mam prośbę, w zasadzie inny wniosek. Jest rzeczą wiadomą, wynika to 
z pewnego parytetu, Ŝe stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
powinno przypaść członkowi Klubu Platformy Obywatelskiej. Biorąc pod 
uwagę fakt, Ŝe dzisiaj formalnie stwierdziliśmy wygaśnięcie mandatu pana 
Artura Gierady, który był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, na jego 
miejsce wchodzi następna osoba, następny radny z tego Klubu zostanie 
zaprzysięŜony na następnej sesji. Dlatego dyskutując w naszym klubie 
stwierdziliśmy, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie to, Ŝe 
Wiceprzewodniczący zostanie desygnowany z naszego Klubu gdy Klub będzie 
juŜ miał pełną liczbę członków, czyli sześć osób. Deklaruję, Ŝe przed następną 
sesją, Klub sam zgłosi wniosek o rozszerzenie porządku Rady. Wydaje mi się, 
Ŝe przez ten, niecały miesiąc nic się nie wydarzy a myślę Ŝe będzie to dobre 
rozwiązanie. Prosiłbym o uszanowanie woli Klubu Platformy Obywatelskiej. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Oczywiście Ŝe moŜna uszanować wolę Klubu, tylko Ŝe to nie jest 
Wiceprzewodniczący Klubu, tylko Wiceprzewodniczący Rady. Po drugie nie 
wiadomo czy pan, który będzie następcą pana Artura Gierady musi być 
powołany na najbliŜszej sesji. Prawo mówi o tym, Ŝe czas na powołanie 
nowego radnego to jest trzy miesiące. Zwracam na to uwagę. JeŜeli będzie 
deklaracja pana Przewodniczącego, ze rzeczywiście tak się stanie, Ŝe na 
najbliŜszej sesji będzie nowy radny zaprzysięŜony, to być moŜe jest zasadne 
by się wycofać z tego wniosku. JeŜeli nie, a nie mamy takiej pewności i mamy 
czekać trzy miesiące na to, Ŝeby się zmienił skład prezydium i doprowadzić do 
sytuacji, kiedy w komisjach jest normalna praca, to jest za długo. Dlatego 
prosiłbym Ŝeby taka deklaracja ze strony pana Przewodniczącego padła. Jeśli 
tak, to ja wtedy wycofam swój wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Taka deklaracja pada w tym momencie. W dniu jutrzejszym informuję 
Wojewodę i Komisarza Wyborczego o naszych dzisiejszych uchwałach 
i przystępujemy do procedury zmierzającej do powołania kolejnego radnego. 
Planuję to na dzień 20 grudnia. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wobec tego wycofuję swój wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Poddaję pod głosowanie wnioski dot. zmian porządku obrad. 
 
I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
utworzenia spółki pod firmą Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna. 
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Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 2). 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2007 rok (projekt nr 1). 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (projekt 
nr 1). 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (projekt 
nr 2). 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad. 
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VI.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
VII.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcia rezolucji 
w sprawie Regionalnego Portu Lotniczego. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zmianę w 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 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający przedstawione zmiany. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 
1/ Otwarcie obrad. 
2/ Omówienie porządku obrad. 
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 

25 października 2007r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6/ Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
7/ Podjęcie Rezolucji RM w sprawie Portu Lotniczego Kielce. 
8/ Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; 
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2. przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kielcach; 

3. odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach; 

4. zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miejskiej w Kielcach; 
5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 

rok (projekt nr 1 z autopoprawką); 
6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 

rok (projekt nr 2); 
7. utworzenia spółki pod firmą Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna; 
8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008; 
9. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej; 
10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok; 
11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 

rok; 
12. wprowadzenia opłaty od posiadania psów; 
13. zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 
14. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych; 
15. uchwalenia Strategii Informatyzacji Miasta Kielce – kierunki rozwoju na 

lata 2007-2020; 
16. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kielcach; 
17. przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych; 
18. nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu w Kielcach; 
19. wyraŜenia zgody na zbycie majątku trwałego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej; 
20. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” 
w Kielcach, ul. Sandomierska 126; 

21. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach, ul. Struga 1/1; 

22. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/781/2005 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wskazania jednostek budŜetowych 
tworzących rachunek dochodów własnych; 

23. ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008; 

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

25. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce”; 
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26. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu odprowadzania 
ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”; 

27. określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych 
i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych; 

28. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie wydzierŜawienia 
części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Szajnowicza róg ul. Kazimierza Wielkiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy; 

29. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Staffa; 

30. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Dymińskiej 71A; 

31. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy ZboŜowej; 
32. nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal 

uŜytkowy znajdujący się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Połowniaka 6; 

33. zastosowania bonifikaty przy sprzedaŜy na rzecz Świętokrzyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Nałkowskiej; 

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

35. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej; 
36. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza; 
37. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza; 
38. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Grochowej; 
39. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

40. oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonych w Kielcach 
przy ul. Sandomierskiej; 

41. przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Niewachlów – cz. I” połoŜonego 
w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B. Markowskiego 
i Batalionów Chłopskich; 

42. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - 
Solna” na obszarze miasta Kielce; 

43. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 
OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce; 

44. przystąpienia do zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

45. odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Kielcach. 
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9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
11/Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 25 października 2007 r. Radny oraz 
kaŜdy uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie 
do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych 
zastrzeŜeń do protokołu.  
 
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 
25 października 2007 roku. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVI/2007  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 25 października 2007 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję wszystkim radnym, którzy uczestniczyli w uroczystościach 
11 listopada. Szczególnie dziękuję pocztowi sztandarowemu, pani Reginie 
Zapale, pani Katarzynie Zapale i panu Zbigniewowi Piątkowi. Dziękuję teŜ 
radnym, którzy razem ze mną, pod Pomnikiem Niepodległości złoŜyli wieniec 
od Rady Miejskiej. 
Odczytam teraz podziękowanie jakie złoŜyła na moje ręce pani Anna Piasecka 
Wiceprezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. 
(w załączeniu do protokołu) 
W dniu 5 listopada Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach 
przekazał na moje ręce analizę danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych radnych za 2006 rok. W analizowanych oświadczeniach 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− nie wykazano dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej 
działalności zarobkowej lub zajęć, bądź wykazano je w kwotach innych 
niŜ wynika ich wysokość z zeznań podatkowych czy informacji 
o dochodach znajdujących się w Urzędzie Skarbowym; 

− wpisano wartość posiadanych nieruchomości w kwotach znacznie 
odbiegających od wartości wykazywanych w poprzednich 
oświadczeniach. 
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Uwagi dotyczą Radnych: Stanisław Góźdź, Marian Kubik, Tomasz Bogucki, 
Władysław Burzawa, Jacek Nowak, Stanisław Rupniewski, Renata Wicha, 
Marek Wołowiec, Joanna Grzela, Adam Jaskóła, Dariusz Kozak, Jacek 
Wołowiec. 
Tę informację przekazałem dopiero w listopadzie poniewaŜ dopiero teraz 
wpłynęła ta informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrócił się z prośbą do radnych o wsparcie 
swoim autorytetem akcji: „Kampania białej wstąŜki”. Akcja została stworzona 
przez męŜczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do 
włączenia męŜczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Bardzo 
proszę radnych o aktywne propagowanie tej akcji. 
Starostwo powiatowe w Kielcach przekazało uchwałę w sprawie apelu do 
władz samorządowych miasta Kielce w sprawie podjęcia natychmiastowych 
i skutecznych działań w sprawie zapewnienia mieszkańcom powiatu 
kieleckiego równych praw z mieszkańcami Kielc i umoŜliwienia dojazdu 
w róŜne miejsca miasta busami i autobusami. Bardzo serdecznie dziękuję panu 
Prezydentowi i pracownikom Miejskiego Zarządu Dróg za aktywne włączenie 
się w rozwiązanie tych problemów. 
Przekazałem państwu projekt harmonogramu Rady na 2008 rok. Bardzo 
proszę o propozycję ewentualnych korekt do 20 grudnia br. Starałem się 
uwzględnić w tym harmonogramie wszystkie święta, ferie oraz inne dni, które 
w sposób naturalny uniemoŜliwiają sprawne przeprowadzenie posiedzeń 
Rady. 
Informuję, Ŝe Wigilia urzędników i radnych z Księdzem Biskupem 
Ordynariuszem zaplanowana jest na 20 grudnia na godzinę 10.00. Sesja 
zacznie się bezpośrednio po tej uroczystości.  
Informuję, Ŝe w związku ze zmianą stanu cywilnego radny Daniel Walas 
złoŜył oświadczenie dotyczące współmałŜonki. Informuję równieŜ wszystkie 
panny, Ŝe mam nadzieję na długo, pan Daniel Walas jest zajęty.  
Bardzo proszę przewodniczących Komisji o spotkania i skoordynowanie 
w przyszłych planach posiedzeń Komisji, terminów i godzin spotkań. Proszę 
aby ci, którzy jako pierwsi składają plany prac swoich Komisji mieli 
pierwszeństwo w ustalaniu godzin. Ci którzy składają te plany później 
dostosowywali się do tych zaproponowanych przez swoich poprzedników.  
Między sesjami interpelacje złoŜył: Mariusz Goraj w dniu 13 i 20 listopada, 
Jarosław Machnicki w dniu 15 listopada. 
 
Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej. /w załączeniu do 
protokołu/ 
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Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
W okresie między sesjami gościli w Kielcach przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, oceniali projekt budowy Regionalnego Portu Lotniczego. 
Niestety wiele wskazuje na to, Ŝe projekt ten nie będzie sfinansowany 
z funduszy strukturalnych w ramach regionalnego programu operacyjnego na 
lata 2007-2013. W związku z tym mam do pana kilka pytań. Czy wiadomo juŜ 
panu, panie Prezydencie, jak Marszałek będzie chciał rozdysponować 
i podzielić kwotę, która była w regionalnym programie operacyjnym 
zarezerwowana na lotnisko? Jaka część tej kwoty ma szanse przypaść 
Kielcom? Czy wreszcie, jesteśmy przygotowani jako miasto do tego, by 
wykorzystać te pieniądze na inne projekty, jak sądzę infrastrukturalne? Czy 
potrzebne jest panu wsparcie, jakieś większe zaangaŜowanie Rady Miejskiej 
w tej materii, w procesie ubiegania się o środki unijne? Pytam o to wszystko 
mając na względzie dotychczasowy przebieg okresu programowania 2004-
2006 i pracę w regionalnym komitecie sterującym. Domyślam się Ŝe pozostałe 
miasta i gminy regionu świętokrzyskiego będą chciały te pieniądze 
wykorzystać dla siebie, na swoje projekty i być moŜe stanie się tak, Ŝe 
Kielcom, z tej części zarezerwowanej pierwotnie pod budowę regionalnego 
portu lotniczego niewiele pozostanie. Czy mamy taką wiedzę na dzień 
dzisiejszy? 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Pani radna zapisała się w tym punkcie Informacja Prezydenta o pracy między 
sesjami. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Tutaj kaŜdy mógłby zabrać w tej chwili głos. To są sprawy jakby 
bezpośrednio niezwiązane z pracami między sesjami, moim zdaniem. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Sprawa przyznania nam pieniędzy na projekt związany z portem lotniczym nie 
jest przesądzona i nie jest to kwestia formalna, która jest związana z decyzją 
Unii Europejskiej ani nawet z opinią. Jeden z urzędników ministerialnych 
powiedział, Ŝe ona jest negatywna. Chwilę potem, pani Hubner powiedziała, 
Ŝe ona jest ambiwalentna. RóŜnie moŜna rozumieć to słowo ale wydaje mi się 
Ŝe te opinie są jakby sprzeczne. Nie chciałbym w tej chwili przesądzać co 
będzie. Myślę, Ŝe z naszej strony nie powinny iść takie sygnały, Ŝe my się juŜ 
z tym zgadzamy, to z jednej strony. Z drugiej strony, odpowiadam pani, Ŝe 
mamy przygotowane bardzo duŜo projektów, projektów ponad miarę i ponad 
moŜliwości przyznania, tu mówimy o fiszkach w tej chwili, ponad moŜliwości 
przyznania tych pieniędzy, bez względu z jakiej puli one będą. Jesteśmy w tej 
chwili gotowi wziąć duŜo więcej. Nie bardzo rozumiem pani pytania „czy 
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wreszcie?”. Czy wreszcie będziemy składać takie projekty z których 
wykorzystamy te pieniądze? Wreszcie tak. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Ilekroć zbieram głos to albo jestem atakowana Ŝe prowadzę kampanię 
wyborczą albo o to Ŝe chcę skrzywdzić pana Prezydenta. Na Boga, pytam 
dlatego tylko Ŝe mam pewne doświadczenie w pracy w regionalnym komitecie 
sterującym. Chciałabym, Ŝeby pieniądze trafiły na budowę Regionalnego 
Portu Lotniczego w Obicach, ale być moŜe stanie się tak, Ŝe decyzja zapadnie 
nie po myśli nas, nie po myśli kielczan. Dokładnie wiem, Ŝe natychmiast inne 
miasta i inne gminy będą chciały te pieniądze zaanektować, bo kaŜdy włodarz, 
kaŜdego miejsca regionu świętokrzyskiego ma swoje własne pomysły jak 
zagospodarować pieniądze unijne. śaden atak, tylko i wyłącznie troska. Panie 
Prezydencie to „czy wreszcie” oznaczało kolejne pytanie a nie czy wreszcie 
pan złoŜy projekty. Chyba jednak jest pan przewraŜliwiony na swoim punkcie.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pragnę jeszcze radnych poinformować w tym punkcie, bo uchwała, którą 
otrzymałem dotyczy sprawy o której państwo przed chwilą mówili. Gmina 
Kije podjęła w dniu wczorajszym uchwałę w sprawie wyraŜenia stanowiska 
Rady Gminy odnośnie budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
/w załączeniu do protokołu/ 
Rada Gminy Kije popiera działania Prezydenta Miasta Kielce i Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego odnośnie budowy Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce w Obicach oraz starania w pozyskaniu środków na ten cel 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.  
Uznałem, ze jest to element działań Prezydenta między sesjami, dlatego 
pozwoliłem sobie przytoczyć ten dokument.  
 
Do pkt. 6 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego przestawił informację o pracy Komisji. /w załączeniu do 
protokołu/ 
 
Do pkt. 7 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Rezolucji 
Rady Miejskiej i poddał ją pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach przyjęła zalecenie z dnia 22 listopada 2007 roku 
dot. Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach. 
 
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 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
W związku z wyborem radnego Artura Gierady na Posła na Sejm 
Rzeczpospolitej zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Radny Artur 
Gierada w dniu 26 października 2007 r. oficjalnie zrzekł się mandatu. 
 
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 XVII/299/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
PoniewaŜ ustawa przewiduje w takim przypadku tryb głosowania tajnego 
proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zgłaszam kandydaturę radnej Reginy Zapały 
 
Radna Regina Zapała wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 



 18

Radny Mariusz Goraj 
Zgłaszam kandydaturę radnego Mariana Kubika. 
 
Radny Marian Kubik  wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Zgłaszam kandydaturę radnej Katarzyny Zapały. 
 
Radna Katarzyna Zapała wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
skład Komisji Skrutacyjnej. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach ustaliła Komisję Skrutacyjną w składzie: Marian 
Kubik, Katarzyna Zapała, Regina Zapała. 
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
Po krótkiej przerwie w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty 
do głosowania, Przewodniczący Komisji Marian Kubik  objaśnił sposób 
głosowania. 
Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku X w kratce obok tekstu 
„za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Postawienie znaku X w większej ilości 
kratek niŜ jedna oraz nie postawienie znaku X w Ŝadnej z kratek, powoduje 
niewaŜność głosu. 
 
Rozdano karty do głosowania. 
 
Nastąpił akt głosowania. 
 
Karty zostały wrzucone do urny. 
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia 
głosów. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam dziesięciominutową przerwę do godziny 11.40, podczas której 
Komisja Skrutacyjna przeliczy oddane głosy. 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
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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 Rady Miejskiej/. 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/300/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym wyrazić nadzieję i proszę przekazać to panu Posłowi, Ŝe tego 
rodzaju buble legislacyjne, których jesteśmy świadkami a właściwie 
uczestnikami, powinny się skończyć. Osoba, która rezygnuje z mandatu, jest 
jej ostateczna decyzja i nie ma przyjmowania tego w głosowaniu, 
w głosowaniu tajnym lub jakimkolwiek innym. Rada powinna przyjąć do 
wiadomości i na tym powinno się to zakończyć.  
 
Do pkt. 8.3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady 
Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
 
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 XVII/301/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej 
do Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
o nazwie Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XVII/302/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 1). 
Projekt dotyczy następujących pozycji: 
Po stronie dochodów proponujemy zmniejszenie o kwotę 807.249 zł. Jest to 
związane ze zmniejszeniem dotacji dla Zarządu Transportu Miejskiego 
w związku z niewykonaniem przez autobusy przewidywanej liczby 
kilometrów. Środki te planujemy przeznaczyć na zmniejszenie planu 
dochodów z tytułu sprzedaŜy nieruchomości. 
86.344 zł dotyczy zmniejszenia dochodów związanych z nieuzyskaniem 
przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy 
społecznej. Chcemy to przeznaczyć na zmniejszenie wydatków w tym DPS-ie. 
Kolejne pozycje dotyczą zwiększenia strony dochodowej wydatków o kwotę 
212.683 zł. Najistotniejsze pozycje dotyczą: 
Wpływów z podatków, z zaległości zniesionych oraz odsetek z zaległości 
podatkowych. Jest to łącznie kwota 53.118 zł. Kwotę tą proponujemy 
przeznaczyć na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie 
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach.  
Kwotę 34.000 zł, która jest kwotą odsetek od zaległości podatkowych, 
proponujemy przeznaczyć na program w ramach istniejącego systemu 
obsługującego Urząd Miasta a dotyczy on podprogramu zwanego Trans-
Collect. Będzie on wykorzystywany w Wydziale Podatków. 
160.000 zł dotyczące rozliczenia wpływów z PEFRON, rozliczenia 
związanego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w domach pomocy 
społecznej oraz dofinansowania budowy szybu windowego wraz 
z urządzeniem dźwigowym w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Jagiellońskiej.  
Drugą częścią projektu są przeniesienia pomiędzy tytułami inwestycyjnymi. 
300.000 zł proponuje się przenieść z zadania „zwiększenie zasobów 
mieszkaniowych gminy w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych” na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie projektów koncepcyjnych 
dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne”. 
Kwotę 332.500 zł proponujemy przenieść – są to zmiany nazwy zadań 
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inwestycyjnych w ramach domów pomocy społecznej. Chodzi o zadania 
inwestycyjne w obszarze instalacji elektrycznych. 
127.595 zł będących oszczędnościami w przetargach na realizację zadań 
w instytucjach kultury proponujemy przenieść jako dotacje przedmiotowe dla 
tych instytucji. 
50.000 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym: 
„Wykupy gruntów pod inwestycje” proponujemy przenieść te środki na 
„Wykup gruntów pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego”. 
Ostatnią znaczącą pozycją w tej części projektu jest kwota 582.231 zł będąca 
oszczędnościami po rozliczeniu zadań inwestycyjnych w Miejskim Zarządzie 
Dróg. Proponujemy zwiększenie planu wydatków na innych inwestycjach oraz 
przeznaczenie kwoty 174.251 zł na bieŜące utrzymanie dróg. 
 
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 XVII/303/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2007 rok. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 
rok (projekt nr 2). 
Projekt dotyczy zwiększenia budŜetu po stronie dochodów i wydatków 
o kwotę 3.003.000 zł. NajpowaŜniejszymi pozycjami są: 
O kwotę 374.572 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych oraz 60.000 zł tytułem opłaty targowej od 
osób fizycznych. Zmniejszenia znajdujące się w tym temacie łącznie wynoszą 
2.628.428 zł. NajpowaŜniejsze pozycje to 2.000.000 zł tytułem „Zakup 
i montaŜ hali pneumatycznej na boisku piłkarskim przy ulicy Ściegiennego 8. 
141.168 zł są to wydatki inwestycyjne „Modernizacja szkoły podstawowej 
Nr 34” w związku z tym, Ŝe odstąpiono od zadania z uwagi na problemy 
techniczne. 200.000 zł to jest wykonanie dokumentacji na modernizację 
warsztatów szkolnych przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 oraz Nr 3. Są 
to oszczędności środków finansowych. 122.777 zł są to oszczędności na 
zadaniu inwestycyjnym Regionalny Port Lotniczy Kielce – oszczędności 
środków finansowych. 84.700 zł – zmniejszeni planu wydatków 
inwestycyjnych na „Kielecki Park Naukowo – Technologiczny”. Rzecz 
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dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej poniewaŜ zadania te będą 
kontynuowane w 2008 roku, na zadaniu „Kielecki Inkubator Technologiczny”. 
O kwotę 3.003.000 zł proponujemy zwiększenie wydatków w budŜecie na 
następujące tematy: 2.000.000 zł proponujemy przeznaczyć na objęcie akcji 
w spółce Regionalny Port Lotniczy Kielce SA. 133.000 zł na wydatki 
związane z utworzeniem tej spółki. 800.000 zł na prowizję za inkaso dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Jest to 50% uzyskanych 
wpływów. 40.000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 19. To jest część dochodów i wydatków budŜetu. 
W wydatkach do przeniesienia proponujemy: 190.000 zł przenieść z zadania 
inwestycyjnego „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 20” 
na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych. 26.344 zł z wydatków 
bieŜących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na zwiększenie 
wynagrodzeń dla pracowników świetlicy przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 12 oraz Szkole Podstawowej Nr 27. Są to 
najpowaŜniejsze pozycje w tym projekcie. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Jest tu lekka niezgodność. Na tą chwilę głosujemy przyznanie środków dla 
spółki Porty Lotnicze, kiedy formalnie jej nie powołaliśmy. Nie wiem, nie 
chcę przesądzić powstania tej spółki, raczej Rada będzie za, natomiast na tą 
chwilę takiej pewności nie mamy. Czy nie wypadałoby jednak najpierw 
przegłosować samo powstanie spółki, Ŝeby później przeznaczać na ten cel 
pieniądze. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Najpierw trzeba stworzyć moŜliwości finansowe, Ŝeby podejmować decyzje 
organizacyjne. Nie odwrotnie. Dlatego najpierw powinna być uchwalona 
kwota w budŜecie a dopiero potem moŜe być uchwała kierunkowa dotycząca 
powołania spółki. Nie odwrotnie, bo wtedy byłby błąd legislacyjny.  
 
Innych 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 XVII/304/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok. 
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Do pkt. 8.7 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą Port Lotniczy Kielce Spółka 
Akcyjna. 
Utworzenie spółki Port Lotniczy Kielce ma przede wszystkim na celu 
rozpoczęcie montaŜu finansowego tego przedsięwzięcia. Państwa decyzja jest 
równoznaczna z tym, kto będzie właścicielem tego portu lotniczego. 
Przewidujemy rozpoczęcie od 2.000.000 zł czyli 200.000 akcji po 10 zł. 
Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, gdyŜ jest to przedsięwzięcie 
niezwykle skomplikowane pod względem równieŜ decyzji administracyjnych 
i nie moŜna tej spółki obciąŜać aportami, które są niedopowiedziane. 
W momencie kiedy będzie pozwolenie na budowę wystąpimy do państwa 
o zgodę by aportem wnieść nieruchomości, dokumentację i to wszystko co 
zostało wykonane. Tu rola miasta się zakończy, ale po to, Ŝeby móc 
kontynuować, Ŝeby móc negocjować z partnerami, chciałem potwierdzić Ŝe 
jest kilku zagranicznych partnerów związanych z branŜą lotniczą, którzy są 
zainteresowani inwestowaniem w to przedsięwzięcie. Oczywiście ogromne 
znaczenie ma dofinansowanie Unii, które bardzo poprawia wszystkie 
parametry wynikające z analiz. Bez tego wsparcia to przedsięwzięcie jest 
równieŜ opłacalne ale wiadomo, moŜe być mniej lub bardziej rentowne. 
W momencie kiedy Unia w to wejdzie ta opłacalność będzie zdecydowanie 
większa. Rozpoczęcie merytorycznych działań w zakresie wybudowania portu 
dla tej spółki to jest pierwszy cel. Drugi cel, niemniej waŜny to jest 
skanalizowanie aktywności ludzkiej, obywatele i przedsiębiorcy chcieliby 
pomagać i my nie moŜemy pozwolić sobie na to, Ŝeby ktoś poszedł 
z puszkami i zbierał pieniądze na to przedsięwzięcie. To by nam uwłaczało. 
Pomagać naleŜy ludziom którzy nie dają sobie rady albo instytucjom 
charytatywnym ale nie przedsięwzięciom biznesowym. Od przedsięwzięć 
biznesowych są spółki prawa handlowego. JeŜeli ktoś chce pomóc to wpłaci 
10 zł na jedną akcję, moŜe tych akcji kupić 10 albo 20. Będziemy obserwować 
jak się będą angaŜować politycy, jak się będą angaŜować ci którzy popierają 
i wierzą w to. Nie w kategorii pomocy ale w kategorii wiary w całe 
przedsięwzięcie. Dlatego proszę o zaakceptowanie tej uchwały.  
 
Radny Robert Siejka 
Dziś rano na antenie Radia Kielce poruszałem tą kwestię, poniewaŜ 
perspektywa finansowania tego lotniska jest nam nieznana do końca, poniewaŜ 
nie ma decyzji Komisji Unii Europejskiej. Mgliście, jak czytam, mówi się 
o jakiś inwestorach prywatnych ale tak naprawdę konkretów nie mamy 
Ŝadnych. Moje obawy są tego typu, iŜ za chwilę okaŜe się Ŝe w tym 
województwie funkcjonują dwie spółki które w nazwie mają „lotnisko Kielce” 
bądź „Regionalny Port Lotniczy Kielce”. W ślad za tym idą dwa zarządy, 
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które trzeba będzie wynagradzać, a tak naprawdę do końca nie wiemy jak ta 
inwestycja będzie wyglądała i kto będzie ją finansował. Dlaczego akurat dziś 
projekt tej uchwały staje na sesji? PoniewaŜ pan Prezydent proponuje by Rada 
objęła 2.000.000 zł udziałów w tej spółce, mam kilka pytań. PoniewaŜ mam 
tylko wiedzę gazetową. Pan Prezydent mówi o biurach maklerskich, 
o kolportaŜu tych akcji. Dziś czytam w artykule prasowym iŜ cały kraj 
wybuduje nam lotnisko. Rodzi się szereg pytań. Czy pan Prezydent planuje 
dokapitalizowanie tej spółki? Chciałem zapytać o grunty. Pan Prezydent 
powiedział, Ŝe na razie nie będziemy wnosić aportem gruntów. Komu miasto 
ma zamiar sprzedawać te akcje, w jakiej ilości? Związane z tym pozwoleniem 
na budowę o którym mówi pan Prezydent – czy ta spółka nie będąc 
dysponentem gruntów będzie mogła występować o pozwolenie na budowę? 
Czy wszystkie te działania, bo ja akurat w tej dziedzinie fachowcem nie jestem 
ale czy są zgodne z ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi? 
Gdyby pan Prezydent był uprzejmy odpowiedzieć na te pytania to byłbym 
zobowiązany. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
MoŜe niewyraźnie mówiłem, ale pewne rzeczy, które podnosiłem 
w rekomendacji uchwały to wyjaśniały. Jeśli chodzi o dokapitalizowanie to 
pierwsze dwa miliony to jest kapitał w tej chwili akcyjny, który jest nam 
potrzebny po to Ŝeby ta spółka w ogóle zaistniała i rozpoczęła swoją 
działalność. Być moŜe nie od razu. Nie ma takiej potrzeby, Ŝeby ona zaraz po 
zarejestrowaniu zaczęła działać. Pytał pan czy nie za szybko – im szybciej, 
tym szybciej akcje będą w publicznym obiegu. Jest określony czas wymagany 
prawem. Proszę być spokojnym, mamy prawników, którzy absolutnie dadzą 
sobie z tym radę. Ta spółka musi być kryształowa i to nie ulega wątpliwości. 
Kryształowa w zasadzie wszystkich działań i procedur. JeŜeli chcemy 
zaangaŜować w to przedsięwzięcie ludzi, nie wiadomo ile ich będzie, czy 
będzie ich 500 czy 10.000, to wszystko musi być na stole. Nie ma Ŝadnych 
dogadywań z potencjalnym inwestorem. Zakładamy, Ŝe kilka procent akcji 
będzie na pewno w rękach obywateli. Komu sprzedać akcje. W ogóle celem 
jest znalezienie kapitałów. JeŜeli 200.000 akcji, spółka zdecyduje Ŝeby je 
zbyć, to poŜytki ze zbycia tych akcji wpłyną do kas miasta. To my jesteśmy 
właścicielami tych akcji. Co my zrobimy z tymi pieniędzmi, czy będziemy 
dalej podnosić kapitał w spółce, będzie zaleŜeć od Rady. Czy będzie taka 
potrzeba, zobaczymy. Jest to normalne działanie zgodne z Kodeksem 
Handlowym i innymi przepisami, które to regulują. Jeśli chodzi o pozwolenie 
na budowę, my jako miasto powinniśmy doprowadzić całą tą działalność 
związaną z lotniskiem do momentu pozwolenia na budowę. Gdybyśmy dziś 
zaczęli przenosić jakiekolwiek aporty do spółki to bardzo byśmy to 
skomplikowali i być moŜe nawet uniemoŜliwili pozwolenie na budowę. My 
musimy uregulować stany prawne, plany miejscowe i dokumentacje. 
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Oczywiście to wszystko jest księgowane. Potem całą tą wartość, będzie to 
około kilkudziesięciu milionów, wniesiemy, będzie taka moja propozycja, do 
spółki po to, Ŝeby podnieść kapitał i objąć następne akcje, juŜ nie w formie 
pienięŜnej tylko w formie aportu.  
 
Radny Robert Siejka 
W pierwszej wypowiedzi ja wyraźnie usłyszałem, Ŝe mówił pan o spółce 
i pozwoleniu na budowę. Teraz pan mówi, Ŝe to miasto doprowadzi do tego. 
Natomiast w uzasadnieniu projektu uchwały czytam wyraźnie Ŝe po to 
powołujemy ten podmiot, tu jest wypunktowane po co i jest wyraźnie napisane 
„zlecenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
uzyskanie zezwolenia na załoŜenie lotniska”. Tym się ma zajmować spółka. 
Gdyby pan mógł teraz sprecyzować kto będzie się starał o to pozwolenie, 
spółka czy miasto? 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
O pozwolenie na budowę będzie występować miasto. O pozwolenie na 
funkcjonowanie całego lotniska, czyli zezwolenie zasadnicze z Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, musi wystąpić i je uzyskać spółka jako właściciel tego 
przedsięwzięcia. W uzasadnieniu ktoś się musiał pomylić. Jeszcze się odniosę 
do spółki związanej z Masłowem. My mieliśmy romans z tą spółką bardzo 
krótko. Dopłacaliśmy pieniądze i wycofaliśmy się z tego. Chciałbym jeszcze 
raz podkreślić mój stosunek, myślę Ŝe równieŜ nas wszystkich, my nie 
dyskwalifikujemy Masłowa. Masłów jest potrzebny ale w zupełnie innej roli. 
W roli lotniska sportowego, rekreacyjnego i póki lotnisko w Obicach nie 
powstanie, ma ono równieŜ niezwykłe znaczenie skomunikowania, 
przynajmniej tym co moŜna. Powinniśmy się w to równieŜ angaŜować. W tej 
chwili jest to właściwie spółka w 100% pana Marszałka. JeŜeli będzie 
jakakolwiek inicjatywa w rozwoju tego podmiotu, to będziemy się 
zastanawiać czy się do tego w jakikolwiek sposób włączać czy nie.  
 
Radny Robert Siejka 
Mam w dalszym ciągu wątpliwości, gdyŜ okazuje się Ŝe wszystkie cele, które 
w uzasadnieniu są zapisane, którymi miałaby się zająć ta spółka, będą po 
stronie miasta, z tego co przed chwilą usłyszałem od pana Prezydenta. 
W takim razie pytam, po co my tą spółkę powołujemy? 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Nie wiem kto przygotowywał to uzasadnienie, jeŜeli w tym uzasadnieniu jest 
to co nie powinno być to jeszcze raz przepraszam. Chcę wyraźnie powiedzieć, 
beneficjentem pieniędzy unijnych moŜe być spółka, nie miasto. To jest 
decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego. Po to, Ŝebyśmy wybudowali ten 
obiekt, naleŜy zastanawiać się skąd mamy wziąć pieniądze. Miasto moŜe być 
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tylko udziałowcem w tym przedsięwzięciu. Musi być spółka, która zajmie się 
emisją akcji, która zacznie negocjować z potencjalnymi inwestorami. Myślę, 
Ŝe to są wystarczające argumenty do tego, Ŝeby taki podmiot załoŜyć.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ja celowo przeciągam ta dyskusję, poniewaŜ chcę Ŝeby radni mieli orientację 
w tym procesie biznesowym, jak to wygląda.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/305/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia spółki pod firmą Port Lotniczy 
Kielce Spółka Akcyjna. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 
Program ten został stworzony w oparciu o raport diagnostyczny, uaktualniony 
w ostatnich miesiącach. Stanowi ten raport załącznik nr 1 do projektu 
uchwały. W rozdziale pierwszym przedstawione są ogólne cele programu 
zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz Narodowym Programem 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W paragrafie 2 po raz 
pierwszy pokazują się szczegółowe cele programu. Chcieliśmy, jako Gminna 
Komisja wyznaczyć sobie szczegółowe cele na rok 2008. Te cele wynikają 
z raportu diagnostycznego. Tych celów określili śmy pięć. Pierwszy to 
usprawnienie procedury administracyjnego przymusu leczenia odwykowego. 
Niestety ten temat ciągle wraca ale zarówno ustawa jak i rozporządzenia 
ministra powodują tylko Ŝe tylko 20% osób leczących się stacjonarnie moŜe 
być leczonych z nakazu sądowego. To powoduje w tej chwili ponad 
półtoraroczną kolejkę. Sądzimy, Ŝe usprawnienie współpracy z sądem oraz ze 
szpitalem w Morawicy, który jak się okazuje ma niedobory pacjentów 
dobrowolnych, byłaby moŜliwość zwiększenia udziału osób objętych nakazem 
leczenia stacjonarnego. Jeśli chodzi o nakaz leczenia ambulatoryjnego, nie ma 
z tym Ŝadnego kłopotu na ten moment. Drugi cel to opracowanie i wdroŜenie 
programu redukcji szkód u osób uzaleŜnionych wynikających z uzaleŜnienia 
od alkoholu czy środków psychoaktywnych. Okazuje się, Ŝe te programy 
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lecznicze, terapeutyczne, jeŜeli chodzi o postawione cele, trwała abstynencja 
tylko u 15% osób leczących obejmują, w związku z tym istnieje konieczność 
wdroŜenia i opracowania nowych programów redukcji szkód. Tu bardzo 
liczymy na współpracę z ośrodkami terapii uzaleŜnienia, których na terenie 
miasta są dwa i trzecia przychodnia. Trzeci cel – rozwijanie działań z zakresu 
przeciwdziałania wykluczeniu osób uzaleŜnionych poprzez wspieranie klubów 
integracji społecznej. Mamy nadzieję, Ŝe właśnie w grupie osób uzaleŜnionych 
uda nam się wspólnie ze stowarzyszeniami wypracować program 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szczególnie liczymy tu na 
współpracę z Caritasem oraz ze Stowarzyszeniem Abstynentów Raj. Czwarty 
cel to rozwijanie działalności pedagogów środowiskowych i ulicznych oraz 
świetlic środowiskowych skierowanych do młodzieŜy zagroŜonej. W tej 
chwili mamy juŜ dobre doświadczenie, jeŜeli chodzi o pracę tych pedagogów 
środowiskowych i świetlic. Myślę, Ŝe te doświadczenia są na tyle istotne 
i waŜne, Ŝe będziemy się je starali zaprezentować teŜ w perspektywie 
ogólnokrajowej bo rzeczywiście efekty są wymierne i znaczące. Istnieje 
konieczność dalszego rozwijania i wspierania zarówno pedagogów ulicznych 
jak i klubów czy świetlic. Piąty cel – ewaluacja oddziaływań profilaktycznych 
wśród dzieci, młodzieŜy, studentów, kierowców i kobiet w ciąŜy zagroŜonych 
róŜnego rodzaju uzaleŜnieniami. Te kroki ewaluacyjne podjęliśmy wraz 
z badaniami w tym roku. One będą ukończone w miesiącu grudniu, być moŜe 
w styczniu. JuŜ wstępne wyniki są dosyć interesujące, myślę, Ŝe warto 
zapoznać państwa z wynikami na początku przyszłego roku. W momencie, 
kiedy będzie na przykład przedstawiane sprawozdanie za 2007 rok. Ciekawe 
będą te wnioski i pozwolą one nam bardziej racjonalnie ukierunkować 
profilaktykę, zwłaszcza kierowaną do zagroŜonej młodzieŜy. To jest pięć 
strategicznych celów które sobie stawiamy na przyszły rok do realizacji. Cały 
projekt programu obejmuje budŜet 3.100.000 zł. JuŜ dziś wiemy, Ŝe będzie teŜ 
nadwyŜka budŜetowa, znacząca w przyszłym roku, poniewaŜ jeszcze 
wpływają opłaty i będą wpływać do końca grudnia. Spowoduje to Ŝe ten 
program będzie moŜna w waŜnych punktach poszerzyć i uzupełnić. Jak to 
wygląda w tym momencie. W paragrafie trzecim jest przedstawiona 
propozycja pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami 
uzaleŜnień. Jest to kwota 104.000 zł. Trzeba pamiętać, Ŝe w większości 
placówki leczenia odwykowego opierają się w swoich działaniach na 
pieniądzach z Narodowego Funduszu Zdrowia i nasz udział jest tu tylko 
udziałem wspomagającym. Pomoc terapeutyczna i psychospołeczna dla 
członków rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy – kwota 
78.000 zł. To jest teŜ podobna informacja, poniewaŜ część pieniędzy 
z Funduszu w placówkach odwykowych jest przeznaczana na tą pomoc. Nasza 
pomoc ma charakter wspomagający i uzupełniający. Profilaktyka uzaleŜnienia 
alkoholowego skierowana do społeczności lokalnej, w szczególności do dzieci 
i młodzieŜy oraz profilaktyka związana z przeciwdziałaniem narkomanii – jest 
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to kwota 303.000 zł. Jest to kwota przeznaczana na róŜnego rodzaju 
oddziaływania profilaktyczne kierowane do młodzieŜy. Kolejny paragraf 
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń pozarządowych słuŜących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 625.580 zł. Jest to kwota 
przeznaczona na wspomaganie tych instytucji, które szczególnie zajmują się 
profilaktyką nie tylko wśród młodzieŜy ale równieŜ wśród osób dorosłych, 
które przeszły leczenie odwykowe. Prowadzenie działalności 
Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji kwota 1.669.053 zł. 
Obejmuje to nie tylko działalność merytoryczną, pomocową, ale równieŜ 
działania profilaktyczne prowadzone przez pedagogów środowiskowych. 
W tym teŜ jest zawarta obsługa administracyjna Komisji w zakresie 
przyjmowania wniosków. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 320.386 zł. Tu jest głównie przyjmowanie 
i rozpatrywanie wniosków dotyczących leczenia, wydawanie opinii. Te kwoty 
związane z wydawaniem opinii przez biegłych zwiększają się poniewaŜ ilość 
wniosków składanych corocznie jest to około 1200-1300. Jest to jeden 
z najwyŜszych wskaźników w kraju. Niestety albo stety – zaleŜy jak się na to 
spojrzy. To teŜ świadczy o tym, Ŝe Komisja cieszy się sporym autorytetem 
mieszkańców. Rzeczywiście tych wniosków jest sporo. Jest to główny, 
rekomendowany przez nas na poszczególne zadania, podział kwoty 3.100.000 
zł. Realizatorami programu są zarówno Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia, 
Centrum Profilaktyki i Edukacji a Współrealizatorami Gminna Komisja, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Ośrodek Terapii UzaleŜnienia 
i WspółuzaleŜnienia. To tyle z krótkiego wprowadzenia, jeŜeli mają państwo 
jakieś pytania z chęcią odpowiem. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zanim oddam głos mówcom, chcę wyrazić ogromną satysfakcję z tego Ŝe 
powstał ten program, Ŝe co roku przeobraŜa się by jeszcze sprawniej 
i efektywniej wydawać pieniądze. Bardzo dziękuję całej Komisji, to 
podziękowanie składam na ręce pana Przewodniczącego Krzysztofa Gąsiora.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Pierwszy raz zdarza się, Ŝe Gminna Komisja rekomenduje Radzie program na 
rok następny juŜ w listopadzie. Przez ostatnie trzy, cztery lata mieliśmy taki 
projekt dopiero w grudniu przy uchwalaniu budŜetu. Dobrze się stało, Ŝe jest 
to juŜ w listopadzie. Dobrze by było, Ŝeby w latach następnych ukazywało się 
to teŜ w listopadzie. Dlatego, Ŝe w grudniu, jeśli będzie uchwalony budŜet, to 
od 1 stycznia moŜe funkcjonować wiele instytucji i organizacji 
pozarządowych, które są posiłkowane funduszami z Gminnego Programu. 
Wymagało to niestety duŜej pracy i było oparte na pewnych przypuszczeniach 
i przesłankach, które się dopiero pojawiły w ostatecznej wersji budŜetu po 
15 listopada. Wtedy, kiedy budŜet został złoŜony, wtedy wiedzieliśmy, Ŝe ta 
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kwota jest kwotą, która się znajduje w budŜecie i na podstawie tego moŜemy 
budować program. Widać z tego, Ŝe Komisja pracowała znacznie wcześniej 
i z wyprzedzeniem. Dostosowała sobie tylko kwoty do ostatecznych 
rozstrzygnięć budŜetowych. Z tego się naleŜy bardzo cieszyć, bo to ułatwi 
równieŜ pracę Radzie i interesantom. Będąc przy głosie i myśląc o Gminnym 
Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie sposób 
nie zauwaŜyć, Ŝe mamy prawie rok działalności Ośrodka Terapii UzaleŜnienia, 
dziennego ośrodka, o który obawialiśmy się jak będzie funkcjonował. 
Funkcjonuje bardzo dobrze. Ma nadwykonania i to teŜ naleŜy podkreślić, Ŝe 
jest pewnym członem, elementem w programie gminnym. Marzy mi się, Ŝeby 
jeszcze do tego dołączyć w przyszłości stacjonarny ośrodek leczenia 
odwykowego ale jak wynika z praktyki ostatnich czterech lat najpierw muszą 
być marzenia, Ŝeby się one kiedyś w przyszłości ziściły.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia  
Podzielam opinię radnego Boguckiego, teŜ się cieszę Ŝe ten program został 
stworzony odpowiednio wcześniej i nie powtórzy się, daj BoŜe, w tym roku 
taka sytuacja, która była niestety złą tradycją naszej gminy od wielu lat, tego 
Ŝe te środki, które zostały zapisane w budŜecie na realizację pewnych celów 
i zadań powierzonych gminy były uwalniane, gdzieś, dopiero na początku 
drugiego kwartału. Bardzo często się tak zdarzało. Teraz będzie inaczej, 
właśnie dzięki państwa pracy. Mam tylko jedną sugestię, w zasadzie jedno 
pytanie i jedną sugestię. Ten program nazywa się gminnym programem i on 
faktycznie traktuje tą problematykę na terenie gminy. Sugeruję tylko i to apel 
do państwa wszystkich, Ŝebyśmy nie zapominali, Ŝe problem uzaleŜnień, mam 
wraŜenie Ŝe na to zwróciła mi uwagę moja koleŜanka z Komisji, pani Renata 
Wicha, Ŝe problem profilaktyki antynarkotykowej w Kielcach jest troszeczkę 
w cieniu profilaktyki antyalkoholowej. Ten problem narasta. Narasta równieŜ 
problem alkoholizmu, szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy ale narasta 
równieŜ problem narkomanii. Ja mam takie pytanie i to jest moja sugestia 
i mój apel do państwa, chciałbym Ŝeby państwo mieli, nawet państwo radni, 
którzy nie na co dzień, z racji jakby zasiadania w innych komisjach 
programowych, nie uczestniczą w tworzeniu tego typu programów i nie, moŜe 
uŜyję tu kolokwializmu – i „nie siedzą” w tej tematyce profilaktyki uzaleŜnień, 
terapii i opieki nad osobami, które zostały jakby w ten problem uwikłane. 
Prosiłbym jednak o szerokie otwarcie oczu na ten problem, bo on dotyczy tak 
naprawdę wszystkich nas. Dotyczy wszystkich komisji, bo one się odbijają, te 
problemy odpowiednio nie monitorowane i nierozwiązywane odbijają się 
w zasadzie na całości kondycji społeczeństwa. Ja mam takie jedno pytanie, 
panie dyrektorze, do pana, bo pan powiedział Ŝe to jest stały ból, to leczenie 
stacjonarne osób uzaleŜnionych z tak zwanego przymusu sądowego. Pan 
powiedział o usprawnieniu współpracy z sądem w zakresie kierowania na to 
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przymusowe leczenie, proszę mi powiedzieć coś więcej o tym usprawnieniu, 
bo ja chciałbym się więcej na ten temat dowiedzieć. 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
To usprawnienie wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, w Kielcach istnieją dwa 
oddziały dzienne, takie, które są w stanie na ten moment przyjąć kaŜdego 
pacjenta, który będzie posiadał nakaz sądowy. Pomimo naszych rozmów 
z sądem ciągle pojawia się problem polegający na tym, ze sędziowie nie 
zasądzają tej formuły. Zasądzają leczenie ambulatoryjne, ale nie zasądzają 
oddziału dziennego. Nie wiem z jakich powodów sędziowie nie podejmują 
mimo, iŜ mogą taką decyzję podejmować. Usprawniłoby to tą procedurę. 
Myślę, Ŝe spróbujemy poprosić pana Prezydenta o to, Ŝeby w jego imieniu 
zrobić spotkanie z sędziami, być moŜe wtedy autorytet prezydencki 
spowoduje, Ŝe ta dyskusja będzie bardziej owocna. Drugim problemem są 
miejsca i pula tych miejsc w oddziałach stacjonarnych. Ustawa przewiduje, Ŝe 
do 20% z oczekujących na przyjęcie, mogą to być osoby, które mają nakaz 
sądowy. Do tej pory ta kolejka, tak przynajmniej byliśmy informowani, 
powodowała, Ŝe było więcej osób chętnych dobrowolnych. W związku z tym 
rzeczywiście sztywno trzymano się tych 20%. Gdybyśmy się dogadali 
zarówno ze szpitalem jak i z sądem to byłaby moŜliwość zwiększenia tej 
liczby. Skoro nie ma w tej chwili dobrowolnych oczekujących na przyjęcie, są 
wolne miejsca, w związku z tym według mojej interpretacji, chociaŜ róŜni 
ludzie róŜnie to interpretują, moŜna na przykład przyjąć w to miejsce 
pacjentów z nakazu sądowego. Jest to kwestia teŜ ogólnej dobrej woli. Są to 
pacjenci, którzy rzeczywiście niechętnie są przyjmowani, bo są trudnymi 
pacjentami. Ale jeŜeli udałoby się stworzyć sensowne programy redukcji 
szkód i monitorujące równieŜ ich leczenie, to skuteczność pracy z nimi byłaby 
wyŜsza i w związku z tym usprawniłoby to teŜ całą procedurę tego przymusu. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
No nareszcie, myślałem, Ŝe się nie doczekam. Rzeczywiście program jest 
oparty na solidnej podstawie, czyli na diagnozie. Jest programem ujmującym 
róŜnego rodzaju działania podejmowane przez róŜnego rodzaju instytucje. To 
się chwali. Wzrost budŜetu – nie wiem. Z jednej strony wypada się cieszyć bo 
moŜna podejmować róŜne działania a z drugiej strony moŜe to martwić. Mam 
kilka pytać. My ciągle poszukujemy dodatkowych środków na róŜnego 
rodzaju przedsięwzięcia, na róŜnego rodzaju działania. Docierają do mnie 
informacje z róŜnych miejscowości, Ŝe środki z Gminnego Programu są 
wykorzystywane na pewnego rodzaju inwestycje. Zadam od razu takie 
pytanie: czy poszukując albo odczuwając totalny brak boisk szkolnych 
z prawdziwego zdarzenia, ze sztuczną nawierzchnią, czy z tego programu nie 
moglibyśmy przeznaczać środków finansowych na takowe działania? 
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Docierają do mnie informacje z róŜnych gmin, Ŝe są takowe kroki 
podejmowane.  
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
W moim odczuciu i w mojej opinii nie. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Z czego to wynika? To tamci łamią prawo czy nie? 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
Przepisy ustawy mówią o wspomaganiu działalności rekreacyjno sportowej, 
natomiast w ogóle nic nie mówią, nie dają moŜliwości inwestowania w jakieś 
obiekty sportowe. Co innego, gdyby była to np. świetlica i na jej remont, 
wsparcie. UwaŜam, Ŝe w tych gminach, gdzie podejmują takie kroki, to jest to 
o jeden krok za daleko.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
No nie wiem. MoŜe warto się jeszcze zainteresować ta sprawą i dokładnie ją 
zbadać. Bo jeśli byłaby taka moŜliwość to byłoby dobrze. 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
Skonsultuję to jeszcze z prawnikami bo moja wiedza prawnicza moŜe tu być 
niewystarczająca.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
O ile w tych planach, rozdysponowania tych środków programu wzrastają 
środki na profilaktykę trzeciorzędową? Chyba dobrze mówię a jak nie to 
proszę mnie poprawić. Mam na myśli wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe 
i rekreacyjne.  
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
To będzie profilaktyka pierwszorzędowa. Sam program w tej chwili 
przewiduje w kwocie 3.100.000 zł niewielki, 10% wzrost pieniędzy na te 
działania. Natomiast trzeba pamiętać o tym, Ŝe nadwyŜka budŜetowa umoŜliwi 
poszerzenie tego i w tym kierunku będziemy mogli pójść. Wnioski z ewaluacji 
teŜ będą niezwykle ciekawe. Okazuje się Ŝe w tych działaniach pedagogów 
środowiskowych niezwykłą rolę zaczynają pełnić właśnie takie oddziaływania 
sportowe i turystyczne prowadzone przez tych ludzi. Trzeba będzie się 
powaŜnie zastanowić czy tylko wspierać dodatkowe godziny zajęć sportowych 
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w szkołach a przypomnę, Ŝe źródeł finansowania tych dodatkowych godzin 
w szkołach jest kilka. To nie tylko nasz Gminny Program. W moim odczuciu 
jest duŜa poprawa w tym względzie na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. 
Natomiast, myślę, Ŝe tą profilaktykę drugorzędową w oparciu o pewne 
oddziaływania sportowo – rekreacyjne połączone z solidnymi programami 
profilaktycznymi naleŜałoby w przyszłym roku mocno wesprzeć. Myślę, Ŝe 
taki cel moŜna by sobie postawić.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie dyrektorze, widzimy tu bardzo szeroką gamę róŜnego rodzaju 
programów profilaktycznych. Czy te programy z waszej strony są poddawane 
jakiejś weryfikacji? Wiadomo, Ŝe niektóre bardzo szybko się dezaktualizują 
nie odpowiadają wymogom czasów i mówiąc bardzo przyziemnie szkoda 
czasami wydawać pieniądze na takie przedsięwzięcia. Stąd moje pytanie. 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
Właśnie ta ewaluacja tegoroczna i przyszłoroczna, bo będzie to trwać dwa 
lata, Ŝeby wszystko dobrze posprawdzać daje nam ciekawe wnioski. Na 
przykład takie wnioski, Ŝe te programy, które są nastawione tylko na tak 
zwaną profilaktykę negatywną „nie pij”, „nie bierz” one w tej chwili „nudzą” 
młodzieŜ. MłodzieŜ nie wchodzi w te programy, nie podejmuje współpracy. 
Natomiast te programy, które zawierają profilaktykę pozytywną, odwołującą 
się do zasad, wartości, są przez młodych ludzi bardziej cenione i dają 
w związku z tym większy efekt. Chodzi o to, Ŝeby nie wylewać dziecka 
z kąpielą, czyli nie rezygnować z pierwszej grupy, tylko ograniczyć ją lub 
wpleść ją w profilaktykę pozytywną, Ŝeby zwiększyć skuteczność. Mamy 
nadzieję, Ŝe w przyszłym roku będziemy mieli lepszą wiedzę na ten temat.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Mnie zbyt słabo zabrzmiało to co powiedział doktor Gąsior na temat 
moŜliwości przeznaczania pieniędzy na konkretne cele. PoniewaŜ ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
enumeratywnie wymienia na co moŜna pieniądze wydawać, więc nie 
pozostawia cienia wątpliwości, niezaleŜnie od tego jak kto próbuje 
interpretować zapisy ustawy, Ŝe nie wolno inwestować pieniędzy. One są 
znaczone na konkretne zadania. To powinno być jasne, nie moŜna tego 
absolutnie naciągać do budowania boisk, bo moŜna w takiej sytuacji równieŜ 
budować chodniki, Ŝeby się pijani ludzie nie potykali i to teŜ będzie jakaś 
propozycja. To jest jedna rzecz. Druga, to nie wszyscy wiedzą, Ŝe 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i jednocześnie dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji jest 
jednym z niewielu ludzi w Polsce, który posiada uprawnienia do ewaluacji 
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programów profilaktycznych. Jak państwo pytają czy jest ocena to na pewno 
jest zrobiona wysokiej klasy ocena tego co proponują programy 
profilaktyczne.  
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  
Cieszę się, Ŝe pan Tomasz Bogucki tak mnie podniósł w państwa oczach ale to 
akurat nie do końca jest prawdą. JeŜeli chodzi o uprawnienia superwizowania 
programów i terapii uzaleŜnień alkoholowych to faktycznie mam takie 
uprawnienia i jest 30 takich osób w kraju. Natomiast jeŜeli chodzi o całej 
profilaktyki to nie.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Ja nie neguję kompetencji pana doktora Gąsiora bo znam go doskonale. Ale 
pamiętam, panie przewodniczący, jak pan nieraz twierdził Ŝe po to są 
prawnicy, Ŝeby odpowiednio zinterpretować prawo. W tych miastach, w tych 
miejscowościach tak to prawo interpretują, Ŝe moŜna budować te obiekty.  
 
Innych 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 XVII/306/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008. 
 
Do pkt. 8.9 – 8.14 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta  
Mam prośbę, pozwolicie państwo, poniewaŜ następne uchwały dotyczą jakby 
jednej tematyki, w to równieŜ jest włączona uchwała o opłacie prolongacyjnej, 
proponuję Ŝebym zaczęła przedstawiać projekty uchwał w innej kolejności, 
z tego powodu, Ŝe tak przedstawiane przeze mnie projekty będą stanowiły 
logiczną całość.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
WyraŜam zgodę. 
 
 
 



 34

Barbara Nowak Skarbnik Miasta  
W związku z tym zacznę moŜe od zaproponowania projektu uchwały 
związanej z nowymi opłatami, z nowymi podatkami, jeśli chodzi o opłaty 
i związane z tym podatki lokalne. MoŜna nazwać to juŜ debatą, te 
kilkutygodniowe analizy i rozmowy, które były w tym temacie prowadzone. 
Były one prowadzone przez słuŜby prezydenta, były prowadzone równieŜ 
w Komisji budŜetu i Finansów i jak państwo pamiętacie na poprzedniej sesji 
równieŜ przedstawialiśmy pewne propozycje. Myślę, Ŝe ta debata udał się 
w tym sensie, Ŝe doszliśmy do pewnych wielkości, które dziś przedstawię 
państwu, zaproponuję do przyjęcia. Myślę, Ŝe stanowią one juŜ taki społeczny 
kompromis, jeśli moŜna to tak nazwać. Przypomnę, Ŝe te nowe propozycje 
związane są z tym, Ŝe proponujemy pewną zmianę w polityce jeśli chodzi 
o opłaty i podatki lokalne. W polityce tej chcemy wspomóc tych 
przedsiębiorców, którzy na przykład prowadzą działalność na mniejszych 
powierzchniach. RównieŜ chcemy wspierać kulturę fizyczną i sport. Chcemy 
wspierać i ze szczególnym pietyzmem potraktować tych, którzy prowadzą 
działalność w zakresie świadczenia usług medycznych na duŜych 
powierzchniach. Te kilka rzeczy, o których wspomniałam spowodowały, Ŝe 
dziś proponujemy takie stawki, które chcę państwu przedstawić. Podstawową 
stawką dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób sklasyfikowania ich w ewidencji jest stawka 0,71 zł 
/m2. Właściwie wszystkie te stawki mają państwo w projektach. W takim razie 
nie wiem czy mam jeszcze jakieś argumenty przytaczać państwu na 
okoliczność poparcia tego tekstu czy są jakieś pytania i uwagi. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mam taką sugestię, Ŝeby pani cały blok uchwał przybliŜyła 
i przeprowadzilibyśmy całą dyskusję dotyczącą tego bloku.  
 
Barbara Nowak skarbnik Miasta 
Dobrze, czyli jeśli chodzi o nowe opłaty i podatki od nieruchomości, podatki 
lokalne to byłoby tyle, na co chciałabym szczególnie zwrócić państwa uwagę. 
MoŜe jeszcze powiem, Ŝe tak samo potraktowaliśmy w naszej propozycji 
budynki. W podobny sposób, podobną politykę zaproponowaliśmy jeśli chodzi 
o budynki, tak jak politykę zaproponowaliśmy państwu dla stawek od 
gruntów.  
Następny projekt uchwały którą w tej tematyce chciałam państwu 
zaprezentować to jest uchwała w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych na 2008 rok. Powiem tylko tyle, Ŝe jest to uchwała 
mająca charakter techniczny a związany jest z tym, Ŝe od 1 stycznia 2008 roku 
obowiązują nowe zasady jeśli chodzi o podatek od środków transportu. 
Podlegają im mianowicie samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyŜej 3,5 tony. Do tej pory było od 3,5 tony. W związku z tym, 



 35

Ŝe taka zmiana nastąpiła w ustawie jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia 
równieŜ tej zmiany uchwałą Rady Miejskiej. Cały porządek tych wysokości 
zaleŜnych od pojazdów wyprodukowanych w poszczególnych okresach 
czasowych są w tym projekcie uchwały zawarte. 
Następny projekt uchwały to jest uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów. Jak państwo na pewno juŜ wiecie został zniesiony podatek 
od posiadania psów. Jest to zmiana, która wymusza na nas propozycję 
wprowadzenia opłaty. W miejsce podatku gmina moŜe wprowadzić tak zwaną 
opłatę od posiadania psów. Proponujemy ją utrzymać na tym samym poziomie 
na jakim był do tej pory podatek czyli 45 zł od jednego psa posiadanego przez 
osobę fizyczną. Inne sprawy z tym związane są równieŜ w zaproponowanym 
projekcie.  
Następny projekt uchwały to jest projekt w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. Rzecz dotyczy tych 
gruntów i tych ich części, budowli, od których wymiar podatku wynosi mniej 
niŜ 6 zł. Chodzi o to, Ŝe wszystkie te grunty i budynki są zwolnione od 
podatku w związku z tym, Ŝe cała procedura, wszystkie czynności z tym 
związane, Ŝeby wysłać decyzję, cała obróbka biurowa, opłaty pocztowe 
czasami wynoszą więcej aniŜeli ten podatek. W związku z tym proponujemy 
odstąpić od wymiaru tego podatku. 
Następny projekt uchwały w tym pakiecie to jest uchwała w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej i wiąŜe się to z tym, Ŝe wprowadzamy 
w miejsce podatku od posiadania psów opłatę od posiadania psów i jest to 
techniczna, porządkująca uchwała, która mówi o tym, Ŝe za spóźnienia, za 
rozłoŜenia na raty, za niepłacenie w terminach odpowiednich tych wszystkich 
podatków lokalnych urząd ma prawo i będzie pobierał jak do tej pory opłatę 
prolongacyjną. 
Następna uchwała, kończąca juŜ ten zakres to jest uchwała w sprawie 
określenia wzorów formularzy, informacji, deklaracji podatkowych. Macie je 
państwo w swoich pakietach. Rzecz jest w tym, Ŝe w związku z tym, Ŝe 
wprowadziliśmy inne zróŜnicowanie niŜ do tej pory, poszczególnych stawek 
tak od gruntów jak i budowli musimy zmienić równieŜ wzory deklaracji. 
Ponadto zauwaŜyliście państwo równieŜ Ŝe wprowadzamy jeszcze jeden wzór, 
który wychodzi z propozycją Ŝeby rozpocząć pracę i ewentualnie 
w przyszłości zaproponować państwu pewną politykę dla obciąŜania 
podatkiem od nieruchomości, podatkiem od gruntów czy podatkiem od 
budynków w zróŜnicowaniu na rodzaje działalności. Mamy na myśli to, Ŝe być 
moŜe trzeba poprzeć działalności usługowe związane np. z cukiernictwem, 
szewców itp. Po to Ŝebyśmy w ogóle mogli rozmawiać, jakie to będzie mogło 
mieć skutki to najpierw musimy takie informacje od społeczeństwa zebrać 
właśnie w tych załączonych tu wzorach deklaracje podatkowe.  
To juŜ są wszystkie projekty w takim skrócie, jak sobie państwo Ŝyczyli. 
 



 36

Ad. pkt. 8.9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/307/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
 
Ad. pkt. 8.10 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Na początku chciałem podziękować pani Skarbnik i słuŜbom finansowym 
miasta za współpracę. Ja spotkałem się pierwszy raz z taką współpracą między 
Komisją a urzędnikami kiedy proponowaliśmy róŜne dziwne rzeczy 
a urzędnicy odpowiadali na to swoją pracą, przeliczeniem, analizami 
i doszliśmy do jakiegoś wspólnego zdania na temat polityki podatkowej 
w mieście. Na temat zmian stawek podatkowych w mieście. Chciałbym 
uzupełnić wypowiedź pani Skarbnik. Zanim to uczynię chciałem 
w telegraficznym skrócie powiedzieć w ogóle o sprawach podatkowych parę 
słów. Szczególną rolę w systemie finansów lokalnych powinny odgrywać 
dochody własne samorządu. NajwaŜniejsza ich cześć to podatki i opłaty 
lokalne. Fakt, iŜ przynajmniej część środków znajdujących się w dyspozycji 
jednostki samorządu terytorialnego powinna pochodzić z podatków i opłat 
lokalnych wynika tak z ratyfikowanych przez Polskę Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego jak i z artykułu 168 Polskiej Konstytucji. Jakimi 
cechami powinny się odznaczać podatki lokalne? Czy powinno być ich kilka, 
czy powinien być jeden? Odpowiadając na tak zadane pytania naleŜy 
stwierdzić Ŝe podatki lokalne winny charakteryzować się wydajnością 
odpowiednią w stosunku do zadań, równomiernym rozmieszczeniem 
przestrzennym bazy podatkowej, jednoznacznością terytorialną co oznacza 
jednoznaczne określenie który samorząd powinien otrzymywać wpływy od 
konkretnego podatnika, trwałym związkiem przestrzennym bazy podatkowej, 
widocznością podatku oraz elastycznością w stosunku do inflacji, 
powszechnością obciąŜeń podatkowych a takŜe system podatkowy podatków 
lokalnych nie powinien być zbyt skomplikowany. Nie trudno zauwaŜyć Ŝe 
poszczególne podatki jako dochody samorządowe mają wady i zalety. Z tego 
względu w większości krajów spotykamy się z kombinacją kilku a nie tylko 
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z jednym podatkiem lokalnym. Niektóre z podatków nadają się na dochody 
samorządowe lepiej, inne gorzej. Wśród posiadających duŜo poŜądanych cech 
moŜna wymienić podatek od nieruchomości i podatek od dochodów 
osobistych. Wśród posiadających wyjątkowo duŜo wad moŜna wymienić 
podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych. Artykuł 4 ustawy 
o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego wymienia następujące 
podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, rolny leśny, od środków 
transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, 
opłata skarbowa, targowa, miejscowa, od posiadania psów i opłaty 
eksploatacyjnej. Wśród tych podatków najistotniejszym dla miasta Kielce jest 
podatek od nieruchomości, który dzieli się na podatek od nieruchomości 
gruntowych, od budynków lub ich części oraz od budowli. Najwięcej pracy 
Komisja BudŜetu poświęciła podatkowi od nieruchomości, gdyŜ pozostałe 
podatki pozostawiliśmy na niezmienionej wysokości. Od listopada 2002 roku 
podatki i opłaty lokalne były w Kielcach zamroŜone. Jesteśmy jedynym 
miastem wojewódzkim w Polsce, które zamroziło podatki przez ostatnie 5 lat. 
Robiłem analizę wszystkich miast wojewódzkich w Polsce w której 
porównane są podatki i opłaty. Z analizy wynika Ŝe najbardziej fiskalnym 
miastem w Polsce jest Poznań, zaraz za nim jest Łódź, potem Gdańsk. 
Najmniej fiskalnym miastem w Polsce jest Zielona Góra i drugie Kielce. 
Mówię to po to, Ŝebyście mieli państwo rozeznanie gdzie jesteśmy w tej 
chwili i co zamierzamy. 
Uzupełniając wypowiedź pani skarbnik chciałem powiedzieć, Ŝe 
wysłuchaliśmy opinii kieleckiego rzemiosła, pana doktora Orkisza, który 
przedstawiał swoje pomysły, równieŜ na piśmie, co do zróŜnicowania 
podatków. Przejrzeliśmy równieŜ wypowiedzi radnych z poprzednich lat na co 
zwracali uwagę, co chcieli w systemie podatkowym zmienić. Przytoczę dwie 
wypowiedzi ludzi, którzy są na sali. Przewodniczący Rady, kiedyś 
wnioskował o większe zróŜnicowanie podatku, mówię o panu Słoniu. 
Z drugiej strony radny Jan Gierada wnioskował o to, Ŝeby obniŜyć podatki dla 
szpitali i słuŜby zdrowia. Idąc w tym kierunku i analizując wszystkie chęci, 
które były w ostatnich kilku latach, spróbowaliśmy maksymalnie, jak się to 
dało, podejść elastycznie do sprawy. Wnioski pana doktora Orkisza niestety 
w części nie są moŜliwe do zrealizowania, tylko dlatego, Ŝe nie mamy 
narzędzi. To znaczy Ŝe nie wiemy ile powierzchni zajmuje dany 
przedsiębiorca pod działalność stricte produkcyjną lub teŜ stricte usługową. 
Wtedy moglibyśmy zróŜnicować równieŜ podatek od nieruchomości, czy teŜ 
od gruntu lub budynku. Stąd jest zainicjowana przez panią Skarbnik nowa 
karta podatkowa, deklaracja podatkowa, w której będą te informacje zadane. 
Poza tym, w 2008 roku moŜemy niezaleŜnie wprowadzić ulgi proinwestycyjne 
jako pomoc publiczno prawną de minimis. To jest teŜ kwestia tego, jakie 
mamy narzędzia. PoniewaŜ wszystkich narządzi nie mamy i będziemy je mieli 
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dopiero po złoŜeniu deklaracji jest deklaracja zarówno ze strony słuŜb 
finansowych pana Prezydenta jak i Komisji BudŜetu Ŝe będziemy dalej 
pracować nad takim zróŜnicowaniem stawek podatkowych od nieruchomości, 
w szczególności, Ŝeby chronić rodzimy biznes, rodzime rzemiosło i te zawody, 
te działalności, które są społecznie uŜyteczne widzieć w tym wszystkim. Pani 
Skarbnik powiedziała równieŜ, Ŝe wniosek na Komisji BudŜetu, zmniejszenie 
podatku dla organizacji poŜytku publicznego został uwzględniony i jest 
obniŜona stawka w stosunku do tych organizacji. ObniŜona jest równieŜ 
stawka dla obszarów i gruntów gdzie znajdują się źródła ujęć wody. 
Dotychczas było to 0,07 zł, w tej chwili jest 0,05 zł. Idziemy w kierunku, Ŝeby 
te podatki, które są moŜliwe z punktu widzenia społecznego, wszystkie 
zminimalizować. Tam gdzie jest moŜliwość, trzeba pociągnąć. Są takie 
przedsiębiorstwa, patrząc nawet na to o czym mówiłem Ŝe bardzo nierównym 
jest podatek od osób prawnych czy podatek VAT, które kreatywną 
księgowością nie pokazują nigdy zysków ze swojej działalności. Jedyny 
sposób na ściągnięcie pieniędzy z takich przedsiębiorstw jest podatek od 
nieruchomości. W szczególności te wielkopowierzchniowe firmy naleŜą do 
takich, o których mówiłem przed chwilą. W tym kierunku idzie ta polityka. 
Generalnie nie moŜna mówić o wzroście stawek podatkowych tylko o ich 
zmianie. Ta zmiana jest podyktowana dziurą budŜetową o której teŜ pani 
Skarbnik nie powiedziała, spowodowaną moŜliwością rozliczenia ulg 
podatkowych na dzieci. To z podatku od osób fizycznych umniejszyło wpływ 
do budŜetu miasta. Zarówno do budŜetu miasta jak i budŜetu państwa. 
Kończąc, chciałem zaznaczyć, Ŝe idziemy w dobrym kierunku ale jeszcze tego 
nie skończyliśmy. Będziemy pracować nad zróŜnicowaniem stawek 
podatkowych. Co do sportu, chciałem dodać, Ŝe tam gdzie jest sport zimowy, 
tam jest jeszcze większy ukłon niŜ do sportu normalnego, bo on jest tylko 
sezonowy i to teŜ jest w podatku zauwaŜone.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jestem przekonany, Ŝe te prace będą nadal szły w dobrym kierunku. Chcę 
powiedzieć, Ŝe pewnie niejeden komputer zawiesiłby się, gdyby miał tak wiele 
danych do opracowania a Komisja BudŜetu i Finansów pod przewodnictwem 
pana Przewodniczącego podołała tym wszystkim oczekiwaniom. Ostatnie 
miesiące to było szereg naszych konsultacji w jakim kierunku mamy pójść. 
Oczywiście ministerstwo daje suche dane, suche fakty, suche procenty a my 
chcieliśmy pójść jako Rada, Ŝeby w Kielcach było coś w rodzaju kreatywnej 
polityki podatkowej. Mam nadzieję, Ŝe wielkie kroki juŜ zostały poczynione. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe ten rok, który dzieli nas od decyzji Rady 
nieprzyjmującej stawek podatku na 2007 rok, zaproponowanych w roku 
ubiegłym, przyczynił się do tego, Ŝe rzeczywiście moŜna powiedzieć o sporym 
sukcesie. 
 



 39

Radny Jan Gierada 
Oczywiście, kaŜdy by chciał, Ŝeby w ogóle nie płacić podatku. Wtedy by 
chwalili wszyscy pana Przewodniczącego Boguckiego. Pochwalić go trzeba 
dlatego, Ŝe mój upór jeszcze z ubiegłej kadencji, zmierzający do tego Ŝe 
w słuŜbie zdrowia, tak naprawdę działalność gospodarcza jest minimalnym 
promilem w całej działalności. Nikt w usługach medycznych, w Narodowym 
Funduszu Zdrowia nie uwzględnia faktu płacenia przez słuŜbę zdrowia 
ogromnych, jak do tej pory podatków od nieruchomości. Dlatego teŜ, słowa 
uznania naleŜą się całej Komisji BudŜetu i Finansów, Ŝe w przypadku gruntów 
zmniejszono o 56%, w przypadku powierzchni 61%. Jest to duŜa ulga dla 
słuŜby zdrowia. Chcę przypomnieć, Ŝe od ponad roku czasu, w słuŜbie 
zdrowia nie wolno prowadzić praktycznie Ŝadnej działalności gospodarczej 
tego typu jak wynajęcie lokali dla lekarzy czy innych podmiotów, 
prowadzenia innej działalności. Wszystko to moŜna prowadzić tylko 
w ograniczonym trybie, jeŜeli nie prowadzi się tej samej działalności na 
terenie zakładu opieki zdrowotnej. Prawdą jest równieŜ to, Ŝe wreszcie 
wszystkie podmioty i publiczne i niepubliczne będą miały tą samą szansę 
płacenia podatków, bo do tej pory zwolnienia z podatków były, w moim 
odczuciu, w 99% zwolnieniami politycznymi, w zaleŜności od tego czy 
dyrektor był z PSL, SLD, PO, PiS czy z innych. Taka jest prawda. Ja 
praktycznie nie byłem nigdy zwalniany a poniosłem w 2005 roku ponad 
2.600.000 zł straty. Dlatego niech wszyscy płacą albo niech wszyscy będą 
zwolnieni, poniewaŜ wszyscy a jest tu akurat trzech dyrektorów szpitali, mają 
jednakowe stawki za punkt przeliczeniowy i ten sam katalog. W związku 
z tym, jeŜeli jednakowo nam płacą to my jednakowo powinniśmy płacić, albo 
jednakowo powinniśmy być zwalniani. Dlatego, odnosząc się z największym 
szacunkiem i do innych podatków wyszczególnionych w tej uchwale, składam 
w imieniu dyrektorów szpitali, panu Przewodniczącemu i całej Komisji 
BudŜetu i Finansów, w której w ubiegłej kadencji uczestniczyłem, serdeczne 
podziękowanie. Za te, dość spore kwoty będzie moŜna kupić niezbędny sprzęt. 
Oświadczam państwu, Ŝe nie znajdziecie państwo w Monitorze B za rok 2007 
Ŝadnego szpitala publicznego w Województwie Świętokrzyskim, który miałby 
wynik netto dodatni.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Pozwolę sobie dołączyć się do chóru piewców, ale jak wielki człowiek robi 
pewne działania to wychodzą mu wielkie rzeczy. Mam tu na myśli pana 
Przewodniczącego, który rzeczywiście błysnął ogromną wiedzą z zakresu 
finansów. Rzeczywiście przez pięć lat u nas w mieście nie wzrastały podatki. 
Tym razem jest propozycja wzrostu tych podatków ale propozycje te 
uwzględniają interesy róŜnych grup społecznych, róŜnych instytucji 
w zaleŜności od tego, czym się zajmują, jaką podejmują działalność 
gospodarczą. To dobrze. Szanowni państwo, generalnie nikt nie lubi płacić 
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wysokich podatków i nie spotyka się to z akceptacją społeczeństwa. Chyba, Ŝe 
jasno pokazany jest cel środków, które się zyskuje. W wyniku takich 
podatków, wprowadzenia takich podatków, budŜet ma się wzbogacić o 6 mln 
zł. Jeśli dotrze do społeczeństwa jasny sygnał, Ŝe te środki będą przeznaczane 
na działania o wysokim stopniu uŜyteczności publicznej, będą przeznaczane 
na obiekty, inwestycje, które rzeczywiście mogą być wykorzystane przez 
szeroki ogół społeczeństwa, to spotka się z tą akceptacją. Mam taką nadzieję, 
panie Prezydencie, Ŝe te środki w taki sposób zostaną wykorzystane. Pan 
Tomasz Bogucki stwierdził, Ŝe największy fiskalizm jest w Poznaniu. Proszę 
zwrócić uwagę, Ŝe w znacznym stopniu dzięki temu fiskalizmowi miasto 
rozwija się bardzo dynamicznie, a więc pieniądze są przeznaczone na 
inwestycje, na działania o wysokiej uŜyteczności publicznej. Jeśli te środki 
u nas będą przeznaczane na takie działania to będą się spotykały z akceptacją 
społeczeństwa. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Wysokie podatki nie zawsze oznaczają wysokie wpływy. Szczególnym 
dowodem na to jest podatek od podmiotów prawnych, płacony do Skarbu 
Państwa. Faktem jest równieŜ, Ŝe przez ostatnich pięć lat w mieście Kielce 
podatki były zamroŜone a rok temu propozycja organu wykonawczego, pana 
Prezydenta Miasta nie spotkała się z przychylnością Rady. Gdyby tak nie było, 
jak powiedziałem, to przedsiębiorcy nie uciekaliby do specjalnych stref 
ekonomicznych. Podatki byłyby powszechne. RównieŜ nie wzrastałaby ta 
kwota do windykacji podatków od nieruchomości, które nie zawsze moŜna 
windykować. Sądzę jednakŜe, a mój głos zabieram z upowaŜnienia koleŜanek 
i kolegów z Klubu Radnych Lewicy i Demokratów, Ŝe rzeczywiście po raz 
pierwszy mamy do czynienia z projektem, tak jak bardzo mi się spodobało 
powiedzenie pana Przewodniczącego Słonia, pewnej kreatywnej polityki 
podatkowej. Projektem, który został przygotowany wspólnie, nie tylko przez 
słuŜby finansowe ale Komisję BudŜetu i Finansów, jako tą Komisję, która 
działa w imieniu całej Rady, Ŝeby uprościć wszelkie procedury. Sądzę, Ŝe ta 
polityka idzie w dobrym kierunku. WyróŜnienie, uprzywilejowanie akurat tych 
sektorów, tych działalności jak kultura fizyczna i ochrona zdrowia jest 
ewidentnie wymagającym tego uprzywilejowania i na pewno nie zostanie 
podwaŜony przez inne grupy społeczne, innych przedsiębiorców, bo to oni 
wnoszą największe wpływy podatkowe do budŜetu miasta. MoŜna mieć 
wątpliwości co do rozszerzania tych uprzywilejowań na grupy 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bo chociaŜby w tym 
elemencie, który wyróŜniliśmy w projekcie, Ŝe uprzywilejowanie dotyczy 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni do 
200 m2. 200 m2 to jest bardzo niewielka powierzchnia i chodzi tu głównie 
o rzemiosło. Trzeba pamiętać, Ŝe definicja małego przedsiębiorcy jest bardzo 
precyzyjna. Ona jest oparta o trzy kryteria. Są to kryteria związane 
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z zatrudnieniem, obrotem czyli wynikami gospodarczymi, głównie 
z przychodami. Nie jest ona oparta o prowadzenie działalności na określonej 
powierzchni. MoŜe się tak zdarzyć, Ŝe biuro handlowe na 200 m2 moŜe zrobić 
takie pieniądze jak niejedna średnia i duŜa firma na duŜej powierzchni, 
szczególnie firmy produkcyjne, na których nam przecieŜ zaleŜy, bo one dają 
zatrudnienie mieszkańcom naszego miasta. Trochę mnie zmartwił fakt, iŜ pan 
Prezydent podsumowując pierwszy rok swojej działalności, brak wzrostu 
podatku od nieruchomości uznał za swoją poraŜkę. Panie Prezydencie, myślę 
Ŝe niesłusznie pan tak sądzi, bo akurat ten pięcioletni okres, kiedy podatki były 
zamroŜone, wcale nie był związany z tym, Ŝe dochody stały na tym samym 
poziomie. MoŜna relatywnie stwierdzić, Ŝe ilość podatników, ilość 
powierzchni, które były niezabudowane powodowała zwiększenie tego 
podatku. Dzisiaj rzeczywiście moŜemy po paru latach powiedzieć, iŜ 
przygotowany wspólnie przez słuŜby finansowe i Komisję BudŜetu i Finansów 
projekt, jest projektem, który mimo stwierdzenia faktów, iŜ jak podkreślali 
koledzy podatki płaci się niechętnie, projektem do przyjęcia przez całą Radę. 
Dlatego podkreślając bardzo piękne słowa, które padły na tej sali przez moich 
przedmówców, jak juŜ podkreślane przeze mnie stwierdzenie „kreatywnej 
polityki podatkowej”, czy z ust pani Skarbnik mówiącej o „społecznym 
kompromisie”, o „debacie” czy „szczególnym pietyzmie” którym traktujemy 
niektóre grupy podatników, stwierdzam z upowaŜnienia moich koleŜanek 
i kolegów, Ŝe Klub Radnych Lewicy i Demokratów będzie głosował za 
przyjęciem tych podatków. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Rzadko się zdarza, Ŝe w tak trudnych, czasami kontrowersyjnych uchwałach 
Rada mówi jednym głosem. Tym razem zdarzyło się tak, Ŝe w podatkach, 
w których były wcześniej duŜe obiekcje, o których wcześniej dyskutowaliśmy 
dość zawzięcie i ostro, na dzień dzisiejszy zdanie wszystkich klubów jest 
właściwie jednorodne. Pan Przewodniczący Bogucki w swoim bardzo 
obszernym wystąpieniu dość jasno i klarownie przekazał całą informację 
o tym, co robiła Komisja, w jakim trybie pracowała, jaka była współpraca ze 
słuŜbami pana Prezydenta. Ta współpraca rzeczywiście była dobra. Nasze 
uwagi, które zgłaszaliśmy w trakcie kolejnych spotkań były uwzględniane. 
Efekt tej pracy jest taki, jaki zawiera ta uchwała. Uchwała, która róŜnicuje 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców małych od przedsiębiorców duŜych 
i przedsiębiorców, którzy liczą się z kaŜdą złotówką, z kaŜdym groszem od 
tych przedsiębiorców, którzy dzięki olbrzymiemu potencjałowi, olbrzymich 
moŜliwościach finansowych, mają się duŜo, duŜo lepiej. To co zostało 
zaproponowane w uchwale, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych 
przedsiębiorców i to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Ta 
kreatywność, którą w tej chwili określamy, pozwala sądzić Ŝe będziemy 
chronić słabszych. Dwie kwestie, które zostały równieŜ tu z duŜą mocą przez 
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radnych podkreślane i bronione i jak myślę jest to pewnego rodzaju sukces 
całej rady, to jest wskazanie faktu, Ŝe ta duŜa słuŜba zdrowia, szpitale, opieka 
zdrowotna, która operuje duŜą powierzchnią, jest warta tego aby chronić i dać 
pewne względy, zostało uwzględnione. Poza tym, druga waŜna sprawa – sport 
i kultura. Oczywiście moŜemy się zastanawiać, czy pewne ulgi, czy teŜ 
pewnego rodzaju uprzywilejowanie, tej akurat sfery jest właściwe, bo 
przedsiębiorcy to ludzie nastawieni na zysk, natomiast ze swojej strony 
musimy pamiętać o jednym, Ŝe jesteśmy i musimy pilnować pewnych spraw 
związanych z kulturalnym rozwojem związanym z najszerzej pojętą kulturą 
fizyczną. Te wszystkie sprawy, które zaowocowały zmianami dość 
radykalnymi, przynajmniej moim zdaniem, w pierwotnej propozycji uchwały, 
mogą być oceniane jako bardzo pozytywne i dlatego Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, jak pozostała część klubów poprze ten projekt uchwały. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Chciałem pogratulować i podziękować, przede wszystkim Ŝe idziemy 
w kierunku racjonalnego i ludzkiego fiskalizmu. Ten gest, te realne działania 
w zakresie słuŜby zdrowia, zmniejszenie podatków przekłada się teŜ na 
poprawę, w tej cięŜkiej sytuacji warunków leczenia naszych chorych. Jeszcze 
raz dołączam się do podziękowań. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/308/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2008 rok. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Jestem zobowiązany do słowa podziękowania dla wszystkich pracowników 
Biura Rady Miejskiej. Bez ich Ŝmudnej pracy, analizy finansowe, które były 
nam potrzebne do pracy razem ze słuŜbami finansowymi byłyby niemoŜliwe. 
Bardzo dziękuję wszystkim i na ręce pani Ewy, składam serdeczne 
podziękowania. 
 
Ad pkt. 8.11 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. 
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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 XVII/309/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2008 rok. 
 
Ad pkt. 8.12 
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Mam jedno przekonanie głębokie, Ŝe za kaŜdym obciąŜeniem, czy to 
fiskalnym, czy jakimkolwiek innym, finansowym, Ŝeby to miasto było 
postrzegane jako solidarne, co przed chwilą wszyscy to państwo udowadniali 
przy okazji kreatywnej polityki finansowej i fiskalnej, chciałbym się 
dowiedzieć, czy w ślad za tymi opłatami z tytułu posiadania tego najlepszego 
i najwierniejszego przyjaciela człowieka, miasto zamierza coś zrobić, aby 
ułatwić Ŝycie posiadaczom kieleckich psów? Umówmy się, Ŝe obecnie nie jest 
najlepiej. Powiem wprost, jeŜdŜąc po róŜnych miastach w Polsce spotykam się 
z trochę dalej, ja wiem Ŝe to moŜe u niektórych z państwa, którzy nie mają 
w okolicach trawników, budzić uśmiech, natomiast ktoś, kto mieszka 
w bardziej zielonych miejscach Kielc wie, Ŝe częstokroć przejście przez 
trawnik powoduje duŜe zagroŜenie. Są takie trawniki po których się chodzi.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jest szansa, Ŝe psy podejdą do tej sprawy ze zrozumieniem i docenią to Ŝe juŜ 
nie będzie trzeba płacić podatków i będą opłaty.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/310/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 
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Ad pkt. 8.13 
 
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego. 
 
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 XVII/311/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego. 
 
Ad pkt. 8.14 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji 
i deklaracji podatkowych. 
 
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 XVII/312/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji 
i deklaracji podatkowych. 
 
Ad pkt. 8.15 
 
Zygmunt Mazur dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyk i Urzędu Miasta 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Informatyzacji Miasta Kielce – kierunki rozwoju na lata 2007-2020. 
Mam dziś przyjemność zaprezentować państwu dokument, który został 
określony jako strategia informatyzacji miasta Kielce – kierunki rozwoju na 
lata 2007 – 2020. Uzgodniłem z panem Przewodniczącym iŜ prezentacja tego 
materiału zostanie dokonana przez zespół ludzi opracowujących ten 
dokument.  
Prezentacja multimedialna /załączona do protokołu/ została przedstawiona 
przez: dr hab. Małgorzatę Suchańską (Społeczeństwo informacyjne), dr inŜ. 
Zbigniewa Sendera (Wizja informatyzacji i rozwoju społeczeństwa 
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informacyjnego miasta Kielce na lata 2007-2020) oraz dyrektora Zygmunta 
Mazura (Informatyzacja Miasta oparta na 3 filarach). 
 
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 XVII/313/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Informatyzacji Miasta 
Kielce – kierunki rozwoju na lata 2007-2020. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Otrzymaliśmy definitywną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ŝe 
nie przyjmą tych powierzchni, które są dzierŜawione. W poprzednim 
rozwiązaniu, stadion przy ul. Ściegiennego, cała ta powierzchnia była 
wliczona jako podstawa do wyliczenia kosztów metra kwadratowego. W tej 
chwili RIO tego nie rozliczy, nie zaakceptuje i stąd konieczność dokonania 
zmiany. Ta zmiana kosztuje 1 m2 w granicach 2 zł więcej. 
 
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 XVII/314/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.17 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych. 
Tego typu rozwiązania stosuje coraz więcej samorządów. Rzecz dotyczy 
młodych sportowców a więc młodzików, juniorów. Ci młodzi ludzie z racji 
uprawiania dyscypliny sportowej w stopniu szerszym niŜ pewien standard, 
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ponoszą oprócz wysiłku dodatkowe koszta. Jest to kwestia specjalnego 
odŜywiania ale takŜe kwestia dojazdów. Często są to dzieci z rodzin ubogich 
i stąd wspieranie rozwoju sportowego tych dzieci wydaje się być celowe. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Oczywiście, proszę państwa wątpliwości rodzą się czasami nagle. Chciałbym 
prosić o pewne wyjaśnienie, bo to w praktyce moŜe się okazać. 
MłodzieŜowiec, w róŜnych dyscyplinach sportu wiek jest inny. Na przykład 
w piłce ręcznej to jest 20-21 lat. A w kolarstwie są to 23 lata. Czyli rozumiem, 
bez względu jaka byłaby granica wieku, młodzieŜowiec jest w tym 
uwzględniany? 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Tak. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Proszę o wyjaśnienie statusu sportowca amatora. Czy on jest przyznawany 
w jakiś specjalny sposób? Czy oznacza to, Ŝe jeŜeli ktoś nie jest zawodowcem 
to jest amatorem? Nie do końca rozumiem to pojęcie „status sportowca 
amatora”.  
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Amatorem jest kaŜdy sportowiec, który nie ma kontraktu zawodowego.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/315/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych. 
 
Do pkt. 8.18 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu 
w Kielcach. 
Imię Józefa Wybickiego dla Szkoły przy ul. Kołłątaja jest de facto decyzją 
o charakterze formalnym. Istniejący tam Zespół Szkół miał to samo imię. Na 
tej bazie mamy w tej chwili liceum, które w sposób naturalny przejmuje tego 
patrona, który jest postacią absolutnie wspaniałą i godną polecenia. Stąd 
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prośba aby Wysoka Rada zaakceptowała stanowisko społeczności szkolnej, 
która z takim wnioskiem wystąpiła.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem podziękować słuŜbom prawnym pana Prezydenta Ŝe doczekaliśmy 
się Ŝe uchwała dotycząca nadania imienia szkole ma swoją podstawę prawną 
i jest prawidłowa. Po drugie mam prośbę bezpośrednio do pana Syguta. 
Uchwalając róŜne uchwały zostawiamy przyszłym pokoleniom ślad swojej 
pracy. Jeśli uchwalamy uchwałę dotyczącą nadania imienia, to dobrze by było, 
by wraz z nią, albo do uzasadnienia dołączyć Ŝyciorys bohatera, który zostaje 
uhonorowany. W innych miastach w Polsce, cywilizowanych miastach 
wojewódzkich, tak się to odbywa. Dobrze by było, Ŝeby od najbliŜszego 
czasu, jak będziemy nadawać imię, równieŜ i u nas była przytoczona nota 
z Ŝyciorysu albo opisowa nota dotycząca bohatera, którego imieniem chcemy 
uhonorować. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Czy pan Prezydent jest gotów podjąć trud przybliŜenia nas do cywilizowanych 
miast? 
 
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 XVII/316/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie nadania imienia X Liceum 
Ogólnokształcącemu w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.19 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie majątku trwałego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Chodzi o zbycie majątku nie w związku z likwidacją szpitala jak się wydaje na 
pierwszy rzut oka, ale ze zmianami dokonanymi przez władze państwowe 
w systemie powiadamiania ratunkowego. To zadanie wyszło z naszej 
kompetencji i to co zostało zgromadzone w sensie sprzętowym, a na co 
dostawaliśmy w duŜej części środki z budŜetu państwa, trzeba przekazać 
instytucji która ma to prowadzić, czyli Komendzie Miejskiej StraŜy PoŜarnej. 
Stąd ten projekt uchwały. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jestem winien państwu informację, śe Komisja Statutowo – Samorządowa 
opiniowała ten projekt uchwały. Brała równieŜ pod uwagę informację radcy 
prawnego. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji. Jeśli ktoś chciałby się 
zapoznać ze szczegółami opiniowania proszę o kontakt z Przewodniczącym 
Komisji.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem zapytać czy w tym wykazie „zakup mapy cyfrowej” to jest majątek 
który jest, czy majątek który ma dopiero być? 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Ta mapa jest. 
 
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 XVII/317/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie majątku 
trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
 
Do pkt. 8.20  
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 
126. 
Projekt polega na ustaleniu wysokości najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego w kwocie 715 zł oraz wartości jednego punktu na 4,50 zł. 
Spowoduje to podniesienie przeciętnej płacy w tej jednostce do kwoty około 
1800 zł miesięcznie. Skutki podjęcia uchwały mają pokrycie w budŜecie 
jednostki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/318/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126. 
 
Do pkt. 8.21 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Rodzinnym Domu 
Dziecka Nr 2 w Kielcach, ul. Struga 1/1. 
Projekt polega na ustaleniu wysokości najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego w kwocie 700 zł oraz wartości jednego punktu na 4,50 zł. 
Spowoduje to podniesienie przeciętnej płacy w tej jednostce do kwoty około 
1800 zł miesięcznie. Skutki podjęcia uchwały mają pokrycie w budŜecie 
jednostki.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/319/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 
w Kielcach, ul. Struga 1/1 
 
Do pkt. 8.22 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Nr XXXVIII/781/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 roku 
w sprawie wskazania jednostek budŜetowych tworzących rachunek dochodów 
własnych. 
Projekt dotyczy zmiany w wykazie jednostek budŜetowych będących w sferze 
pomocy społecznej, które tworzą rachunek dochodów własnych. Istotą tej 
zmiany jest zmiana załącznika, który wymienia z nazwy i adresu szesnaście 
jednostek, które takie uprawnienie otrzymają. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
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Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/320/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/781/2005 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wskazania 
jednostek budŜetowych tworzących rachunek dochodów własnych. 
 
Do pkt. 8.23 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008. 
Proponujemy zwiększyć liczbę taksówek o 177. W sumie w Kielcach, po 
podjęciu uchwały będzie ich 700. Ta liczba została kiedyŜ przez Radę 
określona i powoli zbliŜamy się do tej liczby. 
 
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 XVII/321/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 
2008. 
 
Do pkt. 8.24 
 
Bernard Oziębły direktor Wydziału Realizacji Inwestycji  zarekomendował 
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. 
Projekt dotyczy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarynowej, 
Chabrowej oraz kanał sanitarny w ul. Prostej. Obiekty te zostały zrealizowane 
ze środków własnych miasta Kielce, przy współudziale mieszkańców. Dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie tych 
środków, miasto Kielce wnosi majątek objęty uchwałą do Między gminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
 
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 XVII/322/2007 z dnia 
22 listopada 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. 
 
Do pkt. 8.25 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
„ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Miasta Kielce”. 
Potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z faktu, Ŝe w granicach 3-5 lat 
powinna być zaktualizowana i zmieniona uchwała, która określa te załoŜenia. 
Poprzednia uchwała była z datą 21 października 2004 roku. ZałoŜenia te były 
przedstawione na posiedzeniu Komisji, przez projektanta Energoprojektu 
Katowice SA. Podstawowym zadaniem tych załoŜeń jest dostosowanie do 
obecnie obowiązującej ustawy Prawo energetyczne oraz do załoŜeń polityki 
energetycznej Polski do 2025 roku. Drugim powodem jest ocena 
bezpieczeństwa energetycznego miasta Kielce na podstawie trzech lat załoŜeń, 
które były do tej pory uchwalone. Następnie wskazanie działań Urzędu Miasta 
w zakresie kreowania polityki energetycznej na szczeblu lokalnym. 
Opracowanie aktualizacji spełnia wymogi prawa energetycznego. Wykonana 
analiza stanu istniejącego wykazała, iŜ systemy energetyczne funkcjonujące na 
obszarze miasta zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw 
poszczególnych nośników energii. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w perspektywie bilansowej krótkiej, do 2010, średniej do 
2015 i długoterminowej do 2020 roku, w opracowaniu pokazano tereny 
rozwojowe miasta wraz z potrzebami energetycznymi. Ten fakt jest niezbędny 
i wygodny do wykorzystania przez biuro planowania miejskiego. Informacja 
ta zostaje ujęta w planach rozwojowych. Realizacja potrzeb energetycznych 
miasta Kielce w zakresie ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu, 
obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych 
leŜy w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Ze strony 
miasta jako zadanie własne jest tylko koordynacja w zakresie planowania.  
 
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 XVII/323/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „ZałoŜeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta 
Kielce”. 
 
Do pkt. 8.26 
 
Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”. 
Projekt tej uchwały jest w zasadzie projektem korygująco - uzupełniającym do 
uchwały podjętej 26 lipca br. w sprawie przyjęcia tego regulaminu. 
Konieczność skorygowania i uzupełnienia tej uchwały wynika z sugestii 
i uwag słuŜb pana Wojewody, które zostały zawarte w piśmie opiniującym tę 
uchwałę i regulamin. Wszystkie uwagi zostały w korekcie ujęte. Dotyczyło to 
uzupełnienia o regulamin standardów obsługi odbiorców usług, korekta 
terminu zawiadomienia inspektorów sanitarnych i terminu zamknięcia 
przyłącza, które jest niezgodne. Była równieŜ korekta tego terminu. 
 
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 XVII/324/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie 
miasta Kielce”. 
 
Do pkt. 8.27 
 
Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za odbieranie odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami zmienia od stycznia stawki na 
składowisku. Podyktowane to jest obowiązkiem odprowadzania do skarbu 
państwa 75 złotych od kaŜdej tony deponowanych na składowisku odpadów. 
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Zmiana stawek zmienia takŜe ceny usług, poniewaŜ jest ona elementem 
kosztowym. W Kielcach mamy 6 firm śmieciowych i Ŝeby zapobiec 
nieuzasadnionym zmianom, proponujemy wprowadzenie górnej stawki opłat 
za usługi śmieciowe mając na uwadze interes mieszkańców. Wynika to 
równieŜ z wymogu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  
 
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 XVII/325/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za 
odbieranie odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych. 
 
Do pkt. 8.28 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Kielcach w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza róg ul. Kazimierza 
Wielkiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy. 
Jest to kwestia porządkująca. W toku wyznaczania powierzchni do dzierŜawy 
okazało się, iŜ z uwagi na ukształtowanie terenu, cześć z przeznaczonej do 
dzierŜawy wchodzi na inny numer działki, który równieŜ jest własnością 
gminy w ramach jednej większej nieruchomości. Proszę zwrócić uwagę Ŝe 
powierzchnia jest identyczna. Nic się nie zmienia poza kwestią porządku. 
Uchwała musi być zgodna z umową. W związku z tym zmienia się numer 
działki.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/326/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kielcach 
w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości gruntowej połoŜonej 



 54

w Kielcach przy ul. Szajnowicza róg ul. Kazimierza Wielkiego oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.29 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Staffa. 
Jest to dokończenie procesu, który został zainicjowany kilka lat temu. Dotyczy 
on kwestii nabycia przez WyŜszą Szkołę Administracji Publicznej 
nieruchomości połoŜonych przy ulicy Staffa. Wówczas było to nabyte takŜe 
z identyczną bonifikatą. Ta nieruchomość jest to dokończenie, w tym 
znaczeniu, Ŝe umoŜliwi nabycie przez szkołę nieruchomości, przez którą 
istnieje dostęp do drogi publicznej – do ulicy Staffa. Na tamtym etapie nie 
było to moŜliwe, z uwagi na to Ŝe był nieuregulowany stan prawny a działka 
nie była podzielona. PoniewaŜ w chwili obecnej te czynności dobiegły końca 
proszę o podjęcie uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/327/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Staffa. 
 
Do pkt. 8.30 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 71A. 
SprzedaŜ w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli. Jak państwo 
pamiętają od kilku sesji pojawiają się tego typu uchwały w ramach polityki 
władz miasta, wychodzenia z tego typu współwłasności. Jest to działka 
o pow. 480 m2. Udział gminy to niecała 1/3.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/328/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 71A. 
 
Do pkt. 8.31 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy ZboŜowej. 
SprzedaŜ nastąpi w trybie przetargowym. Nieruchomość do tej pory była 
własnością skarbu państwa. W chwili obecnej jest juŜ własnością gminy, więc 
cały dochód ze sprzedaŜy będzie stanowił dochód budŜetu gminy Anie tylko ¼ 
jak by to było gdyby była to własność skarbu państwa. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/329/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy ZboŜowej. 
 
Do pkt. 8.32 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal uŜytkowy znajdujący się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Połowniaka 6. 
Jest to efekt przekształcania się spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu w odrębne prawa własności. W chwili obecnej do spółdzielczego 
własnościowego prawa gmina ma tytuł, poniewaŜ następuje wyodrębnienie 
lokali, więc i tutaj w przypadku naszego prawa następuje wyodrębnienie 
własności. W lokalu znajduje się i funkcjonuje przedszkole. Musi być ta 
uchwała gdyŜ nastąpi nabycie ułamka w gruncie.  
 
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 XVII/330/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej stanowiącej lokal uŜytkowy znajdujący się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Połowniaka 6. 
 
Do pkt. 8.33 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zastosowania 
bonifikaty przy sprzedaŜy na rzecz Świętokrzyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Kielcach prawa własności nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Nałkowskiej. 
Nieruchomość gminna jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkaniowymi 
naleŜącymi do spółdzielni mieszkaniowej. MoŜemy sprzedać tą działkę 
z bonifikatą i osiągnąć wpływy do budŜetu, bądź teŜ wdać się w przewlekły 
spór sądowy ze spółdzielnią, który najprawdopodobniej byłby i tak 
rozstrzygnięty na korzyść spółdzielni i wówczas trzeba by oddać tą 
nieruchomość za darmo. PoniewaŜ my rozmawiamy ze spółdzielniami i obu 
stronom zaleŜy na czasie, poniewaŜ mieszkańcy chcą wykupywać mieszkania 
na własność a brak tytułu do gruntu uniemoŜliwia takie działanie.  
 
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 XVII/331/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaŜy na 
rzecz Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Nałkowskiej. 
 
Do pkt. 8.34 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda. 
Jest to kontynuacja uchwały sprzed dwóch sesji, dotyczących przekazania 
nieruchomości na rzecz skarbu państwa z przeznaczeniem na oddanie w trwały 
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zarząd dla Obwodowego Urzędu Miar. RóŜnica czasowa pomiędzy 
podejmowaniem uchwał wynika z tego, Ŝe w przypadku tej działki był 
problem z bezumownymi uŜytkownikami, który jest juŜ rozwiązany.  
 
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 XVII/332/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda. 
 
Do pkt. 8.35 – pkt. 8.38 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekty uchwał w sprawie: 
I. wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej; 
II.  wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza; 
III.  wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza; 
IV.  wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Grochowej. 
 
Blok czterech uchwał dotyczących wydzierŜawiania nieruchomości do lat 
trzech. Rzecz, która do tej pory się nie pojawiała jest wynikiem wejścia 
w Ŝycie ustawy o gospodarce nieruchomościami w październiku br. Kwestia 
polega na tym, Ŝe do czasu uchwalenia nowych zasad gospodarowania 
nieruchomościami w oparciu o nowelizację ustawy, jesteśmy zobligowani do 
tego, Ŝeby tego typu dzierŜawy równieŜ przedstawiać do wyraŜenia zgody pod 
opinię Wysokiej Rady. Są to w zasadzie cztery analogiczne uchwały, dotyczą 
czterech drobnych punktów handlowych – kiosków. Są to niewielkie 
powierzchniowo obiekty. RóŜnica polega na tym, ze w przypadku ulicy 
Grochowej i jednego punktu na ul. Szajnowicza nastąpiło zbycie nakładów. 
Jeden właściciel nakładów sprzedał kiosk drugiemu. Pozostałe uchwały są to 
przedłuŜenia na kolejne trzy lata.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej. (pkt. 8.35) 
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Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/333/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Zagórskiej. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza. (pkt. 8.36) 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/334/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Szajnowicza. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Szajnowicza. (pkt. 8.37) 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/335/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Szajnowicza. 
 
Do pkt. 8.38 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Grochowej. (pkt. 8.38) 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/336/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Grochowej. 
 
Do pkt. 8.39 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
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Nakłady poniesione na budynek są własnością dzierŜawcy i osoba ta chce 
uzyskać trwalsze prawo do dysponowania tą nieruchomością z uwagi na to, Ŝe 
jest to dość trwały budynek. Chcemy umoŜliwi ć tej osobie inwestowanie 
w budynek i jego odnowienie. W uzasadnieniu wkradł się błąd powinno być 
10 lat a nie jak jest zapisane 15.  
 
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 XVII/337/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.40 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania 
w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy 
ul. Sandomierskiej. 
Jest to jedna nieruchomość składająca się z dwóch działek o łącznej 
powierzchni 600 m2. Chcemy ją oddać w uŜytkowanie wieczyste 
z przeznaczeniem na cele oświatowe. Od wielu lat o uzyskanie tytułu do tej 
nieruchomości stara się Prywatna Szkoła Muzyczna Muzyk, która zajmuje się 
kształceniem dzieci i młodzieŜy. PoniewaŜ nie ma moŜliwości Ŝeby 
nieruchomość oddać w trybie bezprzetargowym, co byłoby zasadne, 
wnioskodawcy muszą wziąć udział w przetargu.  
 
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 XVII/338/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Sandomierskiej. 
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Do pkt. 8.41 – pkt. 8.44 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego, 
Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta zarekomendował 
projekty uchwał w sprawie: 
I. przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Niewachlów – cz. I” połoŜonego 
w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B. Markowskiego 
i Batalionów Chłopskich; 
II.  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - 
Solna” na obszarze miasta Kielce; 
III.  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA 
– Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce; 
IV.  przystąpienia do zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pierwszy projekt to jest plan uchwalony w roku 2005 i w zasadzie słuŜy 
wyłącznie zapewnieniu, zagwarantowaniu rozwoju Targom Kielce. 40% 
terenów w obrębie tego planu są to tereny we władaniu prywatnym, które 
z biegiem czasu Targi mają przejmować i budować na nich swoje funkcje. 
Jeden z tych terenów to jest działka charakterystyczna, na której stoi stara 
konstrukcja Ŝelbetowa. Mimo wieloletnich negocjacji Targom nie udało się tej 
nieruchomości przejąć, natomiast ostatnio stworzyła się taka sytuacja, Ŝe 
właściciel zamierza zainwestować w funkcję, która Targom bardzo 
odpowiada, tj. funkcję hotelową. ZłoŜył wniosek o sporządzenie takiej 
zmiany, wniosek poparty pisemnie przez władze Targowe. Zmiana ma 
dotyczyć dopuszczalnych parametrów wysokościowych. PoniewaŜ budynek 
jest planowany jako bardzo wysoki. Plan dopuszczał tam wysokość 16 m, 
natomiast projektowany budynek razem z anteną miałby ponad 120 m. Nie ma 
Ŝadnych przeciwwskazań, Ŝeby takie wysokie obiekty powstawały, wręcz 
przeciwnie, zasłoniłyby niezbyt fortunną dominantę silosów zboŜowych oraz 
byłyby znakiem przestrzennym Targów, wykonanym za pieniądze prywatnego 
kapitału. Dodatkowo mogą ulec zmianie niektóre ustalenia komunikacyjne 
dotyczące wjazdu z ul. Łódzkiej na teren Targów, poniewaŜ Generalna 
Dyrekcja zrobiła nieco inny projekt niŜ przewidywał plan, 
tzn. wielopoziomowy. 
Kolejny plan obejmuje teren po obu stronach rzeki Silnicy, na jej 
śródmiejskim odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej. Od strony 
wschodniej plan ogranicza ulica Staszica a od zachodniej tereny zabudowane 
oraz połączenie z ulicą Paderewskiego włączając w to przyszłą północną 
pierzeję działki po północnej stronie ulicy Solnej. Jest to jeden z najbardziej 



 61

zaniedbanych obszarów śródmieścia pod kaŜdym względem i ostatni który nie 
posiada planu. Plan wprowadzałby funkcję usług centrotwórczych – handlu, 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa na wyŜszych kondygnacjach. Ustalałby 
sposób kształtowania przestrzeni publicznej oraz ustalałby zasady i parametry 
dla projektowanego od wielu lat parkingu ogólnomiejskiego. 
Kolejny projekt obejmuje około 60 ha. ¾ terenu są to pola. Kiedyś istniał plan 
i częściowo były nawet wydzielone pasy drogowe ale plan ten juŜ nie 
obowiązuje. Część terenu zakupił kielecki deweloper, który zwrócił się 
z wnioskiem o wprowadzenie tam ustaleń dla zabudowy wielorodzinnej. 
Ponadto prywatne wnioski z tych terenów wnoszą o podobne funkcje. Dlatego 
teŜ zasadne jest sporządzenie tego planu wobec małej ilości terenów pod 
zorganizowaną zabudowę mieszkaniową. Z tym projektem jest związany 
ostatni projekt z bloku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 7 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 
W Studium te tereny są określone jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności. My chcemy część terenu przeznaczyć na zabudowę 
o wysokiej intensywności. Wydaje się Ŝe jest to racjonalne. Jest to pierwsza 
z pakietu takich zmian w obszarze miasta, poniewaŜ tam, gdzie istnieje 
moŜliwość na większych powierzchniach zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej w mieszkaniówkę wielorodzinną będziemy proponować takie 
zmiany.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Komisja wzmaga w tej chwili prace nad umoŜliwieniem łatwiejszego 
i szybszego rozwoju miasta. Jednym z przejawów naszej pracy jest nadzór 
i szczególna troska nad tym, aby plany zagospodarowania przestrzennego były 
uchwalane. śeby te zmiany, które są konieczne, w miarę szybko znalazły się 
w porządku obrad. To co jest w tej chwili państwu prezentowane jest 
wynikiem naszych prac i dąŜeń. Myślę Ŝe współpraca z panem dyrektorem 
układa się i będzie się układała na tyle dobrze, Ŝe tego typu projektów uchwał 
będzie coraz więcej. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Niewachlów – cz. I” połoŜonego w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, 
Zakładowej, B. Markowskiego i Batalionów Chłopskich. (pkt. 8.41) 
 
 
 
 



 62

Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/339/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Niewachlów – 
cz. I” połoŜonego w Kielcach w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, 
B. Markowskiego i Batalionów Chłopskich. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - Solna” na obszarze miasta Kielce. 
(pkt. 8.42) 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/340/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - 
OBSZAR I.2 CENTRUM - Solna” na obszarze miasta Kielce. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE 
WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” na 
obszarze miasta Kielce. (pkt. 8.43) 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/341/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE WSCHÓD – 
OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” na obszarze miasta 
Kielce. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 7 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kielce. (pkt. 8.44) 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVII/342/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 7 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
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Do pkt. 8.45 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej zaprezentował projekt 
uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym 
w Kielcach. 
 
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 XVII/343/2007 z dnia 
22 listopada 2007 roku w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Tomasz Bogucki, 
2. Joanna Grzela, 
3. Alicja Obara, 
4. Robert Siejka. 

 
Do pkt. 10 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Z ostroŜności procesowej i konieczności piastowania funkcji 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów, chciałbym Ŝeby państwo 
wysłuchali treści paragrafu 8 załącznika do uchwały Rady Miejskiej, która 
określa procedurę uchwalania budŜetu. śeby nie było wątpliwości, kiedy, 
w którym momencie i w jakim terminie, ma co nastąpić i jakie obowiązki mają 
przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej. 
1. „Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały budŜetowej 

wraz z towarzyszącymi materiałami przekazuje niezwłocznie (najpóźniej 
w ciągu 5 dni) do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. 

2. Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których wyraŜają swoją opinię 
o projekcie uchwały budŜetowej i przekazują ją na piśmie 
Przewodniczącemu Komisji BudŜetu i Finansów nie później niŜ do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy. (czekam na opinię na 
piśmie od wszystkich Przewodniczących komisji stałych) 
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3. Komisja, która proponuje poprawki do projektu budŜetu winna przedstawić 
uzasadnienie do proponowanych zmian. 

4. Komisja, która proponuje zwiększenie przewidzianego w projekcie budŜetu 
wydatku lub wprowadzenia nowego – winna wskazać źródło jego 
sfinansowania. 

5. Komisja BudŜetu i Finansów po otrzymaniu opinii, o których mowa w ust. 
2, organizuje spotkanie z przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej, po 
którym formułuje ostateczne wnioski w terminie do dnia 7 grudnia roku 
poprzedzającego rok budŜetowy i przekazuje je Prezydentowi Miasta, za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

6. Prezydent Miasta przekazane wnioski rozpatruje pod kątem ewentualnej 
moŜliwości ich uwzględnienia i opracowuje stosowne autopoprawki, 
a następnie przekazuje je Komisji BudŜetu i Finansów za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej najpóźniej do dnia 12 grudnia roku 
poprzedzającego rok budŜetowy. 

7. Komisja BudŜetu i Finansów przekazuje ostateczną opinię do dnia 
16 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy.” 

 
Trzymamy się bezwzględnie tych terminów. Proszę radnych, Ŝeby się tych 
terminów równieŜ trzymali. Oznacza to ni mniej ni więcej, Ŝe my co wtorek, 
do 16 grudnia spotykamy się w Komisji BudŜetu i Finansów. KaŜdy wtorek 
jest poświęcony czemu innemu. Pierwszy wtorek, w którym juŜ 
obradowaliśmy na temat budŜetu dotyczył przychodów. W najbliŜszy wtorek 
będziemy rozmawiali na temat wydatków. Zaraz później będziemy 
rozpatrywać wnioski, które komisje stałe będą zgłaszać. Będziemy równieŜ 
odnosić się do opinii komisji, które mają być sformułowane na piśmie. One 
warunkują, Ŝebyśmy jako Komisja rozpatrywali wnioski składane przez 
poszczególne komisje. Tyle informacji, istotnych z punktu widzenia procedury 
budŜetowej, abyśmy do 20 grudnia zdąŜyli uchwalić budŜet na rok następny.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem przypomnieć państwu, Ŝe zbliŜa się doniosły dzień, rozwiązania 
ciąŜy trwającej w Kielcach blisko 100 lat. 1 lutego 2008 roku narodzi się, 
otwierając swoje podwoje Muzeum Historyczne miasta. Sądzę, Ŝe warto 
wybrać się na te urodziny a tradycja mówi, Ŝe warto iść z prezentem. Myślę, 
Ŝe powinniśmy powołać stosownego skarbnika i zebrać jakieś pieniądze aby 
zakupić prezent na wyraźne wskazanie przez dyrektora muzeum, pana doktora 
Jana Główki. Takie przedmioty są. Byłby to nasz wkład do tego muzeum, 
wkład ekspozycyjny. Jednocześnie proszę wszystkich o przekazywanie 
posiadanych przedmiotów o wartości historycznej a związanych z naszym 
cywilizowanym miastem.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zachęcam radnych, aby zgłaszali tematykę sesji od maja do lipca 2008 roku 
jako sesji tematycznych. Chętnie poświęcimy te sesje zagadnieniom istotnym 
dla naszego miasta. 
W sobotę 24 listopada kielecka Biruta kończy 34 lata. Z tej okazji odbędzie się 
tam impreza przy źródełku. Ma to być impreza spontaniczna i składkowa. 
KaŜdy moŜe coś przynieść, powiedzieć, zagrać i zaśpiewać. Organizatorzy 
zachęcają szczególnie radnych do odwiedzenia źródełka. Swoje podarki 
zapowiedziały juŜ kawiarnie i zakłady piekarniczo-cukiernicze. Imprezie 
patronuje Echo Dnia. Początek o godzinie 13.00. Rzeźba nazywa się 
„Przysięga miłości”. Przedstawia siedzącą postać kobiety, trzymającą w lewej, 
uniesionej do góry dłoni szachownicę z figurami oraz amorkiem. Szachownica 
pełni rolę symbolu, mówiącego, Ŝe w miłości moŜna duŜo wygrać ale teŜ 
przegrać.  
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
22 listopada 2007 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 
 


