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

która odbyła się w dniu 20 grudnia 2007 roku, w godz. 11.00 – 16.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy 
obecni. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 18 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 20 grudnia 2007 roku. 
 
Witam panie i panów radnych, witam Pana Prezydenta jego trzech zastępców 
prezydenta, a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych 
Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Mówi się, Ŝe co w wigilię to przez cały rok. Nasza wigilia jest dzisiaj a zatem 
czeka nas pracowity rok, bo i dzisiejsza sesja zapowiada się wyjątkowo 
pracowicie, ale wzmocnieni na duchu i ciele na pewno damy radę i takiemu 
wyzwaniu. Nie widzę sprzeciwu, czyli damy radę. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 12 grudnia 2007 roku porządek obrad. Mieli takŜe 
moŜliwość, w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej 
projekty uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z 
załączonym do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynęły wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad dotyczące wprowadzenia: 
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Projektów uchwał w sprawie: 
1. zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2008 rok, 

2. wyraŜenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej, 

3. ustalenia regulaminu targowisk miejskich, 
4. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych za 

uŜytkowanie wieczyste gruntu, dla osób fizycznych o niskim dochodzie, 
5. uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności osób 
fizycznych będących dotychczasowymi uŜytkownikami wieczystymi, 

6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok – projekt nr 2, 

7. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia Powiatowi 
Kieleckiemu zadań publicznych wynikających z ustawy o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu. 

8. zmiany nazwy ulicy w mieście. 
 
autopoprawek do projektów uchwał: 

1. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budŜetowego 2007 nr 1 i nr 2 

2. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu 
Budynków w Kielcach, 

3. 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, 

4. Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały budŜetowej Miasta Kielce na 
2008 rok, 

 
do wycofania: 

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” 
(w rejonie ulic: Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej); 

 
Ja zwracam się do Wysokiej Rady o podjecie zalecenia skierowanego do pana 
Prezydenta dotyczącego przekazywania dywidendy, jaka przypadać będzie dla 
wspólników spółki Targi Kielce z tytułu wypracowanego zysku rocznego do 
roku 2015 włącznie. 
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Radny Tomasz Bogucki 
PoniewaŜ jest bardzo duŜo tych propozycji zmian i one nie są kontrowersyjne, a 
jeŜeli są kontrowersyjne to niech państwo powiedzą które to je wtedy moŜna 
wyłączyć, ale proponuję i taki wniosek daje Ŝeby blokiem przegłosowa 
wszystkie wnioski dotyczące porządku obrad. 
 
Radny Robert Siejka 
Mam wniosek przeciwny i proponuję w takim razie, aby wyłączyć z tego bloku, 
o którym pan Przewodniczący Bogucki mówił projekt dotyczący zmian nazwy 
ulicy, poniewaŜ nie wiem dlaczego i jaka jest potrzeba Ŝeby tak w trybie pilnym 
na dzisiejszą sesję ten projekt uchwały wprowadzać. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Ja równieŜ mama wniosek przeciwny. Chciałbym wyłączenia z głosowania an 
bloc w punkcie wycofania projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – 
Obszar 1” (w rejonie ulic: Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej). 
Komisja Gospodarki Przestrzennej obradowała nad tym projektem i daliśmy 
opinie jednomyślnie pozytywną i w zasadzie nieznane są nam przyczyny zdjęcia 
z porządku obrad. 
 
Pan Władysław Boberek z-ca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego 
W ostatniej chwili zespół wykonujący projekt tego planu, z Tarnowa, 
zasygnalizował nam awarie swoich urządzeń i po prostu nie dostarczył 
wymaganej ilości tego planu. On jest przygotowany natomiast wymagania, jakie 
stawia ustawa o planowaniu, czyli dostarczenia miedzy innymi w ciągu 7 dni po 
podjęciu uchwały o uchwaleniu tego planu nie mogłyby być spełnione. Stąd 
zaproponowaliśmy i pan Prezydent to przyjął, przepraszam to się działo 
dosłownie wczoraj. Wnioskuje o wycofanie tego projektu z porządku. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Przyjmuję te wyjaśnienia i wycofuję wniosek o wyłączenie tego projektu z 
bloku. Jednocześnie proszę pana dyrektora, aby Komisja była uprzedzana o 
takich faktach niezaleŜnie od tego czy jest to na 5 minut przed sesja czy na dzień 
przed sesją. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przychylają się do prośby Przewodniczącego Siejki wyłączamy z głosowania an 
bloc projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście. 
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Głosowanie. 
Za    – 17 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 6 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za dokonaniem zmian w porządku obrad 
zgodnie z wnioskami pana  Prezydenta: 
Wprowadzenie projektów uchwał w sprawie: 

1. zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2008 rok, 

2. wyraŜenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej, 

3. ustalenia regulaminu targowisk miejskich, 
4. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych za 

uŜytkowanie wieczyste gruntu, dla osób fizycznych o niskim dochodzie, 
5. uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności osób 
fizycznych będących dotychczasowymi uŜytkownikami wieczystymi, 

6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok – projekt nr 2, 

7. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia Powiatowi 
Kieleckiemu zadań publicznych wynikających z ustawy o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu. 

8. zmiany nazwy ulicy w mieście. 
 
wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał: 

1. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budŜetowego 2007 nr 1 i nr 2 

2. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu 
Budynków w Kielcach, 

3. 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, 

4. Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały budŜetowej Miasta Kielce na 
2008 rok, 
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Wycofania projektu uchwały: 

1. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” (w rejonie ulic: 
Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej); 

 
Głosowanie. 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe w porządku obrad dzisiejszej sesji zostały dokonane zmian 
wymienione wyŜej. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
 
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
1) Otwarcie obrad. 
2) Omówienie porządku obrad. 
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 

listopada 2007r.  
4) Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5) Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach 

za 2007rok. 
 
7) Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Kielcach; 
2) zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Kielcach; 
3) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach; 
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4) powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach; 

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

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

7) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2007 ( z autopoprawką); 

8) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu 
Budynków w Kielcach ( z autopoprawką); 

9) zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2008 rok; 

10) uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2008 rok (z autopoprawką nr 1 i 
autopoprawką nr 2); 
i) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłoŜonym 

projekcie budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego; 

11) uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych na lata 
2008-2012; 

12) uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na lata 2008-2012; 
13) wyraŜenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2; 

14) podziału Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. 
Jagiellońska 76; 

15) wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w 
Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ( z 
autopoprawką); 

16) ustalenia regulaminu targowisk miejskich; 
17) zasad wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce; 
18) nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Łopianowej; 
19) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. 

Sandomierskiej; 
20) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 

Dymińskiej 55; 
21) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul., 

Dymińskiej; 
22) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 

Składowej 7; 
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23) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Sabinówek 7; 

24) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Witosa; 

25) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

26) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

27) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

28) uchylenia uchwał w sprawach wydzierŜawiania nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach; 

29) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych za 
uŜytkowanie wieczyste gruntu, dla osób fizycznych o niskim dochodzie; 

30) uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności osób 
fizycznych będących dotychczasowymi uŜytkownikami wieczystymi; 

31) przystąpienia do zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

32) przystąpienia do zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

33) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

34) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 
CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha na obszarze miasta 
Kielce”; 

35) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 
KAWETCZYZNA – Szwedzka” na obszarze miasta Kielce; 

36) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Kielce Południe – Obszar 1” (w rejonie ulic: Ściegiennego, 
ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej); 

37) uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia Powiatowi 
Kieleckiemu zadań publicznych wynikających z ustawy o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu. 

 
8)  Interpelacje i zapytania radnych. 
9)  Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
10) Zamknięcie obrad. 
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Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 22 listopada 2007 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XVII/2007  z sesji, która odbyła 
się w dniu 22 listopada 2007 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję, ze otrzymaliście Państwo harmonogramu pracy Rady na 2008r. 
Proszę Przewodniczący Komisji o skoordynowanie w przyszłych planach 
posiedzeń komisji terminów i godzin spotkań tak aby posiedzenia się nie 
dublowały. 
Informuje, ze interpelację miedzy sesjami złoŜył radny Robert Siejka 
(11.12.07r.) 
 
Pkt. 5 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami (załączona do protokołu). 
 
Pkt. 6 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Rupniewski 
Sprawozdanie składa Komisja Rewizyjna powołana uchwałą Nr II/7/2006 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2006 roku w składzie: 

Rupniewski Stanisław   - przewodniczący 
Bogucki Tomasz 
Borowiec Witold 
Goraj Mariusz 
Siejka Robert  
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Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Kielce 
stanowiący załącznik do uchwały Nr XVIII/320/2003 RM w Kielcach  z dnia 30 
października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce zmienionej 
uchwałami : Nr XXXIII/659/2004 RM w Kielcach z dnia 25 listopada 2004 roku 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Kielce, Nr XXXIV/675/2004 RM w 
Kielcach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Kielce 
oraz Nr X/207/2007 RM w Kielcach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie 
zmian w Statucie Miasta Kielce. 
 

Komisja odbyła w 2007 roku 17 posiedzeń. Przeprowadziła 5 kontroli ( w 
tym 4 związane z absolutorium gminnym i 1 kontrolę wynikającą z planu pracy 
Komisji . 

Komisja pracowała w oparciu o plan roczny opracowany na posiedzeniu 
w dniu 9 stycznia 2007 r.  oraz przyjęty przez Radę Miejską  na sesji w dniu      
11 stycznia 2007 r. 

W ramach procedury absolutorium samorządowego za 2006 r. Komisja 
wykonała n/w czynności:  
 

1. Dokonała analizy:  
− uchwały budŜetowej Miasta Kielce na 2006 rok (Uchwała Nr 

LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005r.)  
− informacji o przebiegu wykonania  budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 

2006 roku 
− sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2006 rok ( Kielce, 

marzec 2007 r.) 
2. Zapoznała się ze sprawozdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 

2006 rok. 
3.  Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2007 roku  zapoznała się ze 

sprawozdaniem z  kontroli przeprowadzonych w 2006 roku przez Wydział 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

4. Zapoznała się z protokołem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z 
dnia 20 listopada 2006 roku „Ocena realizacji zadań w zakresie egzekucji 
administracyjnej przez Urząd Miasta Kielce” (znak KAW.II.0942-6/06). 

 
Komisja nie miała moŜliwości zapoznania się: 
− ze sprawozdaniem z wykonania  inwestycji rocznych i wieloletnich oraz 

wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  
− ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2006 rok przez 

samodzielne  publiczne zakłady  opieki zdrowotnej, dla których 
organem załoŜycielskim jest Miasto  Kielce. 
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− z informacją  o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za 2006 rok. 

Sprawozdanie roczne z wykonania  planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji 
kultury jest wymagane postanowieniem art. 199 ust.2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.(Dz. U z 20 grudnia 2005 r. 
Nr.249 poz. 2104 z poźn. zm.)   

 
5. Poprzez zespoły kontrolne, działające z upowaŜnienia Przewodniczącego 

RM przeprowadziła  w dniach 6 –30 marca 2007r.  kontrolę dochodów 
i wydatków realizowanych przez: Zakład Obsługi Urzędu Miasta, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zarząd Budynków. Posiedzenia 
Komisji w dniach 27 marca i 3 kwietnia poświęcone były analizie i 
przyjmowaniu protokołów cząstkowych z kontroli w poszczególnych 
obszarach dziania Urzędu Miasta  . 

 
6. Na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2006 r. sporządziła opinię do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budŜetu za 2006 r. 
oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Kielc 
za 2006 rok. 

 
7. Na posiedzeniu w dn. 24 kwietnia 2007 r.  zapoznała się z uchwałą I 

Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium, po czym  opinię o wykonaniu budŜetu 
za 2006r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym przedstawiła Radzie Miejskiej 
na Sesji w dniu 24 kwietnia 2007 r. 

 
           Na posiedzeniu 12 maja br Komisja przyjęła informację dotyczącą 
trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta oraz jednostki 
organizacyjne( zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ) 

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o centralny rejestr zamówień 
publicznych i rejestr zamówień publicznych udzielanych w trybie zamówienia z 
wolnej ręki dla Urzędu Miasta Kielce oraz w oparciu o informacje przekazane 
przez jednostki organizacyjne podporządkowane Miastu Kielce, zgodnie z 
wykazem jednostek organizacyjnych zawartym w I, II i III załącznika  Nr 1 do 
zarządzenia Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005 r. w 
sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego 
obowiązującego w 2006 roku. 
 

W 2006 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164,poz.1163 z późn. zm.) udzielono 
516 zamówień publicznych z czego : 
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- 259 w trybie przetargu nieograniczonego 
-    9 w trybie przetargu ograniczonego 
-    1 w trybie negocjacji z  ogłoszenia 
-    1 w trybie negocjacji  bez ogłoszenia 
- 159 w trybie zamówienia z wolnej ręki 
-   85 w trybie zapytania o cenę 
-    2 w trybie licytacji elektronicznej. 
 
Ze względu na rodzaj zamówienia udzielono : 
 
- 146 zamówień na roboty budowlane, 
- 190 zamówień na dostawy, 
- 180 zamówień na usługi. 
 

Podczas posiedzenia w dn. 19 czerwca 2007 r. radni  zapoznali się z 
informacją dotyczącą stopnia realizacji inwestycji budowlanych zaplanowanych 
do wykonania w 2007 r. o wartości zamówienia równej lub wyŜszej 100 000 zł 
wg. stanu na dzień 15 maja 2007 r.( sporządzona na podstawie informacji 
przekazanych przez dyrektorów merytorycznych wydziałów UM i kierowników 
jednostek budŜetowych).  

Po wysłuchaniu informacji Komisja uznała, Ŝe istnieje potrzeba 
szczegółowej analizy realizacji zamówień publicznych  dot. realizacji inwestycji 
w MZD i MOPR. W związku z powyŜszym wyłoniła dwa zespoły kontrolne do 
przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień 
publicznych za 6 miesięcy 2007 r. w  tych jednostkach.  

Kontrolę w MZD przeprowadzono  w dniach 15 lipca oraz 2,10,16,17 i 31 
sierpnia 2007 roku.  Protokół  kontrolny  Komisja Rewizyjna przyjęła na 
posiedzeniu w dniu 23 października natomiast  na posiedzeniu w dniu 20 
listopada  Komisja zapoznała się wyjaśnieniami  Dyrektora MZD do protokołu 
z tejŜe z kontroli.  

Nie podjął czynności kontrolnych drugi z powołanych zespołów. 
 

Na posiedzeniu w dniu 25 września  2007 r. Komisja zajmowała się 
analizą skarg, wniosków i petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Kielce w 
I półroczu 2007 roku. 

W I półroczu 2007 r. skierowano do Prezydenta Miasta Kielce 23 skargi, 
które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg prowadzonych przez 
Wydział Organizacyjny. Przedmiotem skarg były sprawy dotyczące zakresu 
działania UM i jednostek organizacyjnych Miasta. Podmiotami kierującymi 
skargi były w 22  zgłoszonych sprawach osoby fizyczne i jedna osoba prawna 
Bezpośrednio do Prezydenta Miasta wpłynęło 20 skarg, natomiast 1 za 
pośrednictwem NIK Delegatura w Kielcach, 1 - Ministerstwa Sprawiedliwości i 
1 - Komisji Gospodarki Komunalnej RM w Kielcach. Ogółem na działalność 
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Urzędu Miasta - skierowano 18 skarg. Ich przedmiotem były sprawy naleŜące 
do zakresu działania następujących wydziałów. 
1.Architektury i Spraw Mieszkaniowych -6 
2.Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji -6 
3.Księgowości Urzędu -1 
4.Spraw Obywatelskich -1 
5.Edukacji i Ochrony Zdrowia -1 
6.Organizacyjnego -1 
7.Podatków -1. 
 

Kontrola Komisji Rewizyjnej w Miejskim Zarządzie Budynków w 
Kielcach stwierdziła szereg nieprawidłowości i uchybień, które powstały na 
skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby 
odpowiedzialne. Komisja Rewizyjna wniosła do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach projekt uchwały RM w sprawie zawiadomienia rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w zakładzie budŜetowym - Miejskim Zarządzie Budynków w 
Kielcach. 

Realizując zalecenia Rady Miejskiej w zakresie kontroli gospodarki 
nieruchomościami Komisja wystąpiła do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji o przygotowanie stosownych materiałów i w 
oparciu o nie powołała zespół kontrolny, którego prace zaplanowano do końca 
lutego 2008 roku. 
 

Komisja rozpatrzyła 65 pism, które wpłynęły w 2007 roku. W 
rozpatrywanych sprawach Komisja Rewizyjna skierowała do Prezydenta Miasta 
Kielce 7 stanowisk. 
 
Z przyjętego planu pracy Komisja nie zrealizowała zadania dot. analizy 
realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz wybranych Zarządzeń Prezydenta.  
Chciałem podziękować moim kolegom za bardzo intensywna pracę przy tych 
działaniach kontrolnych. Chciałbym równieŜ podziękować pracownikom Biura 
Rady za pomoc w pracach Komisji, szczególnie pani ElŜbiecie Pytel, która jest 
osobą odpowiedzialna w BRM za współpracę z Komisją Rewizyjną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie Przewodniczący na pana ręce składam podziękowania dla całej Komisji 
Rewizyjnej w imieniu całej naszej Rady. Bardzo serdecznie dziękuje to jest 
trudna praca, bardzo niewdzięczna. To jest najtrudniejsza Komisja, która musi 
się wykazywać nie tylko skrupulatnością i dokładnością, ale równieŜ musi 
wnikliwie rozpatrywać wszystkie aspekty prawne kaŜdej badanej sprawy. To, o 
czym wspomniał pan Przewodniczący, Ŝe wpłynęło duŜo pism, ja te pisma 
dekretowałem na Komisję i czytałem je, dlatego wiem, z jakim problemami na 
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co dzień musiała się Komisja borykać. To dobrze, Ŝe Rada Miejska moŜe 
wyręczyć się Komisją tak pracującą. Bardzo dziękuję za ten rok i proszę o 
równie intensywny następny. 
 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę o 
wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad. 
 
Pkt. 7. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść i podał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uzupełnienia składu Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/344/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuje Wysoka Radę, Ŝe pan Zbigniew Marcinkowski złoŜył wszystkie 
wymagane oświadczenia. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Zapraszam 
pana Zbigniewa Marcinkowskiego do sztandaru Rady Miejskiej w Kielcach. 
Proszę o odegranie hejnału Miasta Kielce. 
Nastąpi teraz uroczyste ślubowanie radnego, proszę powtarzać za mną rotę 
ślubowania: 
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“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 
Zbigniew Marcinkowski 
(po wygłoszeniu ślubowania) 
Tak mi dopomóŜ Bóg. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bardzo się cieszę panie radny, Ŝe stał się pan naszym kolegą w kadencji 2006-
2010. Mam nadzieję, Ŝe zgodnie ze złoŜonym przed chwilą ślubowaniem 
zrealizuje pan wszystkie jego zapisy. Proszę o złoŜenie podpisu na liście 
obecności dzisiejszej sesji, proszę równieŜ o odebranie pilota do logowania się 
w systemie informatycznym. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuje Panstwa, ze pan radny Zbigniew Marcinkowski chce pracować w 
Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Na te 
okoliczność przygotowany jest projekt uchwały w sprawie zmian w składzie 
osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Kielcach, który odczytam. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/345/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Kielcach 
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Pkt. 7. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
Głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach 
powinno być tajne, więc jesteśmy zmuszeni dokonać wyboru Komisji 
Skrutacyjnej.  
 
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: 

1. radnego Mariana Kubika   wyraził zgodę na kandydowanie, 
2. radnej Reginy Zapały   wyraziła zgodę na kandydowanie, 
3. radnej Adama Jaskóły   wyraził zgodę na kandydowanie, 

 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przegłosujemy teraz zaproponowany trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach zaakceptowała Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach w 
składzie: 

1. radny Adam Jaskóła, 
2. radny Marian Kubik, 
3. radna Regina Zapała. 

 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na funkcje wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP mam zaszczyt 
przedstawić Szanownej Radzie kandydata do funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kielcach. Jest nim radny Jacek Wołowiec. 
Pan Jacek Wołowiec jest trzecia kadencję radnym, Rady Miejskiej w Kielcach. 
W okresie kadencji 2002-2006 (w latach 2004-2006) pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury. Funkcje te sprawuje równieŜ w 
obecnej kadencji. 
W czasie wykonywania mandatu radnego dał się poznać jako aktywny i 
kreatywny działacz samorządowy. AngaŜował się w liczne przedsięwzięcia na 
terenie Kielce, takie jak: 
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♦ powszechna nauka pływania w szkołach podstawowych, 
♦ dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, 
♦ budowa boisk szkolnych w ramach programu „blisko boisko”, 
♦ konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów gimnazjów, 
♦ program kompleksowych remontów szkół i placówek oświaty. 

Pan Jacek Wołowiec jest znaną osobą w środowisku oświatowym, jako 
nauczyciel, współautor podręczników do historii i społeczeństwa dla uczniów 
szkół podstawowych oraz promotor europejskich programów edukacyjnych. 
Ponadto jest znanym człowiekiem sportu. W latach 80-tych był czołowym 
zawodnikiem „Korony Kielce” w piłce ręcznej. W ostatnich wyborach 
samorządowych zdobył 1777 głosów. Był to jeden z najlepszych wyników w 
naszym mieście (4 wynik). 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Zgłaszam kandydaturę radnej Katarzyny Zapały. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Po krótkiej przerwie w trakcie, której Komisja przygotowała karty do 
głosowania radni przystąpili do głosowania, które poprzedziło wystąpienie 
radnego Mariana Kubika Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
Dostaniecie państwo kartę do głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach. Na karcie są dwa nazwiska: 
Jacek Wołowiec i Katarzyna Zapała, aby karta była waŜna naleŜy krzyŜyk 
postawić w jednym tylko miejscu. JeŜeli będzie kilka krzyŜyków to karta jest 
niewaŜna. To jest bardzo proste głosowanie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Rozdano karty do głosowania 
 
Głosowanie: 
 
Po przerwie w trakcie, której Komisja Skrutacyjna zliczyła głosy, głos zabrał 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marian Kubik, który odczytał 
protokół z pracy Komisji – wynik głosowania, w efekcie którego Rada Miejska 
w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/346/2007 z dnia 20 grudnia 2007 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę i 20 głosami „za” - 
wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskie w Kielcach pana 
radnego Jacka Wołowca 
 
Wiceprzewodniczący Jacek Wołowiec 
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym za wybór. Jest to dla 
mnie ogromny zaszczyt piastować tę funkcję, ale jednocześnie ogromna 
odpowiedzialność. Mam nadzieję, Ŝe z nałoŜonych obowiązków wywiąŜę się 
rzetelnie i starannie. Jeszcze raz dziękuje bardzo serdecznie państwu za 
udzielone poparcie. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Serdecznie panu gratuluję wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach. Gratuluję panu zaufania, jakim obdarzyli pana radni, 
mam nadzieje, Ŝe swoja pracą i zaangaŜowaniem wywiąŜe się pan z 
powierzonego zadania znakomicie. Zapraszam pana do stołu prezydialnego. 
Pan Jacek Wołowiec złoŜył oświadczenie – „W związku z wyborem na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach rezygnuje z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury, a takŜe z pracy w Komisji 
Sportu i Turystyki.” Rozumiem, Ŝe w Komisji Edukacji i Kultury pozostaje pan 
jako członek. 
Zwracam się, więc do Wysokiej Rady o rozszerzenie porządku obrad o trzy 
punkty: 

1. projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji 
Rady Miejskiej, 

2. projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach, 

3. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i 
Kultury Rady Miejskiej w Kielcach.  

 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji wymienionych przeze mnie projektów uchwał? 
 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji zostały wprowadzone w/w 
projekty uchwały. 
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Pkt. 7. 3a 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przedstawię teraz państwu projekt uchwały w sprawie zmian w składzie 
osobowym stałej Komisji Rady Miejskiej, który przewiduje odwołanie radnego 
Jacka Wołowca z prac w Komisji Sportu i Turystyki (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/347/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 7. 3b 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przedstawię teraz państwu projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Jacka 
Wołowca z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Miejskiej w Kielcach (projekt został odczytany). 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/348/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i 
Kultury Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 3c 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
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Ogłaszam teraz przerwę w trakcie, której odbędzie się posiedzenie Komisji 
Edukacji i kultury, które poprowadzi pani Wiceprzewodnicząca RM Joanna 
Grzela. Proszę, aby Komisja w trakcie posiedzenia wyłoniła kandydata Komisji 
na stanowisko Przewodniczącego tejŜe Komisji. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń (po przerwie) 
Z informacji, jakie uzyskałem od pani Przewodniczącej Joanny Grzeli, która 
prowadziła obrady Komisji Edukacji i Kultury wynika, Ŝe kandydatem Komisji 
na Przewodniczącego jest pan radny Jarosław Machnicki. 
 
Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM przedstawił stosowny projekt uchwały, do którego nie 
zgłoszono uwag ani pytań, a następnie poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – 4 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/349/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i 
Kultury Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W związku z rezygnacją pana Artura Gierady zachodzi potrzeba powołania 
przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i 
WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
Proszę o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radny Marek Wołowiec zgłosił kandydaturę radnego Jacka Wołowca, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 



 20 

 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/350/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do 
Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o 
nazwie Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2007 rok (projekt nr 1). 
Projekt proponuje zmniejszenie oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 
7 170 584 zł. Zwiększenia dotyczą ponadplanowych wpływów z tytułu 
podatków lokalnych, opłat skarbowych, opłat od środków transportowych, a 
zmniejszenia planu dochodów proponujemy w pozycjach: 

− wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości komunalnych, 
− środki z Unii Europejskiej na przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej, 
− podatek od posiadania psów. 

W dalszej części projektu proponujemy zmniejszenie planu dochodów i 
wydatków budŜetowych o kwotę 1 908 200 zł i są to środki, które dotyczą 
rozliczenia zadań inwestycyjnych związanych z realizacją sieci kanalizacyjnych. 
Środki te naleŜy przekazać do Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji w Kielcach. 
Proponujemy zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych. Kwotę 
217 075 zł. przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń na odprawy dla 
nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących 
i szkołach zawodowych.  
Projekt proponuje równieŜ przeniesienia planu dochodów i wydatków 
budŜetowych oraz przeniesienia planu dochodów i wydatków inwestycyjnych 
szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały.  
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów. 
PoniewaŜ wszystkie projekty dotyczące 2007 roku były przedmiotem wnikliwej 
analizy Komisji BudŜetu i Finansów, proponuję, aby pani Barbara Nowak, 
Skarbnik naszego miasta, zostawiła sobie siłę na budŜet 2008. A jeŜeli ktoś z 
państwa ma jakieś wnioski czy teŜ uwagi to Ŝeby się uaktywnił Ŝeby moŜna było 
odpowiedzieć tylko, bo wszyscy projekty mamy i wiemy, co w nich jest 
zapisane. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/351/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2007 rok 
 
Pkt. 7. 6 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń wobec braku uwag i pytań 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2007 rok (projekt nr 2) wraz z dwiema 
autopoprawkami. 
 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/352/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Kielce na 2007 rok 
 
 
 
Pkt. 7. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń przy braku pytań i uwag do 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budŜetowego 2007 ( z autopoprawką) poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/353/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budŜetowego 2007. 
 
Pkt. 7. 8 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach ( z autopoprawką) zarekomendował 
pan Marek Klikowicz dyrektor Biura Mieszkalnictwa. 
Stawkę dotacji przedmiotowej dla MZB na 2008r. ustalono jako dopłatę do 
utrzymania 1 m2 zasobów mieszkaniowych oraz jako dopłatę do utrzymania 
porządku i czystości 1m2 terenów stanowiących własność Miasta Kielce., 
Kalkulacja sporządzona została w oparcie o planowane przychody i koszty 
działalności MZB związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy 
Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/354/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. 
 
 
 
 
Pkt. 7. 9 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 
Opracowując projekt zestawienia przychodów i wydatków Funduszy na 2008 
rok wzięto pod uwagę głównie realizację zadań priorytetowych dla Miasta oraz 
kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań i prac. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono.  



 23 

 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/355/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 
 
 
Pkt. 7. 10 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Uchwalenie budŜetu na rok następny to niewątpliwie jedno z najwaŜniejszych 
wydarzeń w Ŝyciu naszego Miasta. To takŜe święto rady miejskiej, emanacja 
rangi, jaką ustawodawca przypisał radnym. Dzisiaj nasza decyzja ma szczególną 
moc. Wielu budŜet przygotowało, wielu zbierało wskaźniki i dane, wielu 
chciałoby wyglądał tak a nie inaczej, ale to my wysoka rado bierzemy 
odpowiedzialność za to, co dziś opuści tę salę jako uchwała budŜetowa Miasta 
Kielce na 2008 rok. Dziękuję Wam za pracę na kaŜdym etapie 
Tworzenia budŜetu, dziękuję za utrzymanie dyscypliny terminów określonych 
procedurą, dziękuję za zaangaŜowanie i twórcze podejście do projektu - to 
wszystko świadczy o jakości tej rady. Dziękuję teŜ panu prezydentowi, pani 
skarbnik i rzeszy skromnych urzędników, którzy wykonali dobrą pracę, dziękuję 
wam teŜ za współpracę z radnymi i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom 
formułowanym w imieniu mieszkańców. Mam nadzieję, Ŝe dalsza dyskusja 
uwypukli mocne strony tego budŜetu, ale teŜ wskaŜe to, nad czym nadal trzeba 
pracować by przyszłe budŜety były jeszcze lepsze. Zapraszam pana prezydenta 
Wojciecha Lubawskiego odpowiedzialnego za złoŜenie radzie gminy projektu 
budŜetu. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Czuje wagę chwili, dlatego, Ŝe mam świadomość, co znaczy uchwalenie 
budŜetu, przyjęcie pewnych zobowiązań. To jest nasze wspólne zobowiązanie 
wobec społeczeństwa. MoŜna sobie na początek zadać pytanie czy istnieje 
moŜliwość stworzenia budŜetu idealnego? Wydaje mi się, Ŝe istnieje, ale nie w 
strukturach demokratycznych. To, co jest ocenne podlega równieŜ krytyce i 
kaŜdy z nas moŜe mieć róŜne wyobraŜenie ustawienia cyfr, wpływów, 
wydatków, wizji przyszłości. Tym razem ten budŜet został stworzony przy 
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ogromnym wysiłku pracowników Urzędu Miasta, ale równieŜ przy bardzo 
aktywnym włączeniu się w budowanie tego dokumentu przez radnych, za co im 
bardzo dziękuję. Myślę, Ŝe powstał pewne rodzaju kompromis. Po to by 
stworzyć przyzwoity budŜet naleŜy określić proporcje miedzy dwoma 
zasadniczymi celami. Te cele to z jednej strony jest efektywne wykorzystanie 
środków przeznaczonych w pierwszej kolejności na zabezpieczenie potrzeb 
społeczności lokalnej, drugi cel do realizacja strategii i kierunków działań 
uchwalonych przez Radę chociaŜby w postaci Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego. Czyli z jednej stromy dobrze by były Ŝeby ten budŜet był 
prospołeczny, a z drugiej strony byłoby dobrze Ŝeby on był proinwestycyjny. 
Pytanie czy ta nasza propozycja jest dobrze wymierzona i ogarnia obydwa te 
pola. Blisko 80 % wydamy na 3 zadania prospołeczne: oświata i wychowanie, 
transport i łączność oraz pomoc społeczna. Na inwestycje w przyszłym roku 
planujemy wydać 154 mln zł, o 66 % więcej niŜ w roku ubiegłym, ale to nie jest 
najwaŜniejszy wskaźnik. Biorąc pod uwagę doświadczenie lat ostatnich to nie są 
ostatnie pieniądze, które przeznaczymy na ten cel. Będzie jeszcze po drodze 
nadwyŜka budŜetowa. Co roku dokładaliśmy około 10 %. Te wydatki 
majątkowe mogą wzrosnąć i my jesteśmy na to przygotowani. Pytanie czy to 
mogło być 254 a nie 154? Tak, ale kaŜdy, kto zarządza takim procesem wie, Ŝe, 
przepraszam za kolokwializm, muszą się rozpędzić. To nie jest tak, Ŝe jednego 
roku jest 50 mln, a następnego 250. My więc dzisiaj mamy takie proporcje, Ŝe 
mamy ponad 90, teraz ponad 150 po to Ŝeby w następnych latach mieć jeszcze 
więcej. To jest pierwszy rok, kiedy miasto uczestniczy w absorpcji środków 
unijnych z okresu rozliczeniowego 2007-2013 przy całej świadomości, Ŝe reguły 
gry do końca nie są nam jeszcze do końca znane. My do 2010 roku, czyli do 
końca naszej kadencji przewidujemy, Ŝe mamy przed sobą do zainwestowania 
jeszcze około 600 mln zł. Takie są nasze plany i to jest równieŜ pokazane w 
dokumencie, który określa przepływy finansowe do 2020 roku. My nie moŜemy 
zaciągać zobowiązań, których w przyszłości nie będziemy mogli ani my ani nasi 
następcy w sposób sensowny i racjonalny spłacać. Za to taka okazja, jaka jest 
dzisiaj ona się juŜ więcej nie powtórzy. Wiec z jednej strony musimy być 
odwaŜni, nawet nie bać się dojść w przyszłości do pewnej granicy tych 60 %. 
Ale te inwestycje musza być oczywiście waŜone i musi ten udział unijny być jak 
najwyŜszy. Co my znajdziemy w tych inwestycjach przyszłorocznych? Mamy 
dwa obszary. Pierwszy to jest „ściana wschodnia”, drugi to jest „RPO” i tak 
naprawdę zapisy sztywne na przyszły roku dotyczą tych inwestycje, które są na 
listach indykatywnych w tych obydwu programach. My się przygotowujemy 
oczywiście do innych zadań, ale nie w sposób absorbujący wyjątkowo nasze 
pieniądze, bo nie wiadomo jak się zachowa Zarząd Województwa, Komitet 
Monitorujący, itd. i tu trzeba dość duŜo cierpliwości jeszcze wykazać, a z 
drugiej strony nie zaniedbać tych prac, by nie brakło nam czasu by to 
zrealizować czyli koncepcje jak i sprawy nieruchomości angaŜujemy równieŜ w 
te inwestycje, które nie są na listach indykatywnych. Jakie to są inwestycje? 
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Największa inwestycja, która się zbliŜa to jest połączenie ulicy śelaznej ze 
Skrzelami – to jest w „ścianie wschodniej”, jak równieŜ dwa zadania następne w 
okolicach Targów – ulica Nowomalików od węzła Niewachlów, jak równieŜ 
wielopoziomowy parking na samochody przy Targach, który teŜ jest inwestycją 
miejską. JeŜeli chodzi o RPO na liście indykatywnej znalazły się: projekt 
rewitalizacji centrum miasta i tutaj jesteśmy bardzo mocno zaangaŜowanie, 
mam nadzieje, Ŝe na wiosna ruszą prace i będziemy świadkami dość mocnych 
przemian w centrum miasta. Wierze, Ŝe ten 2008 rok będzie początkiem startu 
do generalnych zmian w naszym mieście. Zmian na dobre. Dlatego proszę 
Państwa o zaakceptowanie państwa tych propozycji. Proszę panią Skarbnik do 
przybliŜenia szczegółów tego budŜetu. 
 
 
 
Skarbnik Miasta Kielce pani Barbara Nowak 
Wysoka Rado, jak wspomniał juŜ pan Prezydent projekt uchwały budŜetowej na 
2008 rok jest wyrazem kompromisu pomiędzy panem Prezydentem, radnymi, i 
mieszkańcami Kielc. W tej chwili, w formie multimedialnej, w taki sposób 
nieco bardziej przystępny przedstawić kilka najpowaŜniejszych liczb 
związanych z funkcjonowaniem, z finansami w róŜnych obszarach finansowych 
naszego miasta. 
Nastąpiła prezentacja projektu budŜetu w formie poniŜej przedstawionej: 
 

W ślad za wcześniej przekazaną informacj ą o projekcie 

budŜetu Miasta na 2008 rok mam przyjemność przekazać 

Państwu ostateczną treść tego budŜetu na rok przyszły.  

 Pragnę równieŜ poinformować, Ŝe Prezydent Miasta 

uwzględnił uwagi i wnioski komisji merytorycznych Rady 

Miejskiej zgłoszone w toku dyskusji nad projektem.  

 Przygotowany projekt budŜetu uzyskał pozytywną 

opinię Pierwszego Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach.  
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 Pozytywnie zostały zaopiniowane równieŜ, wielkość 

deficytu budŜetowego na 2008 rok oraz prognoza długu 

publicznego na lata 2008-2020.  

 Na sesji budŜetowej w dniu 20 grudnia 2007 roku 

główne załoŜenia przedstawił Prezydent Miasta.  

 Radni jednomyślnie przyj ęli projekt bud Ŝetu na 2008 

rok.  

 

 

 

 

 

Kielce , grudzień 2007 
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BudŜet Miasta na przestrzeni ostatnich lat

 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

  

2006 
Wykonanie 

Plan na 
30.11.2007 2008 Projekt 2008/2007 

Dochody 580 387 581 615 090 432 647 281 057 105,2% 

Wydatki 
bieżące 412 986 083 536 085 260 599 222 771 111,8% 

Wydatki 
majątkowe 158 310 470 92 849 136 154 311 341 166,2% 
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Struktura bud Ŝetu 

 
Dochody ogółem 

647.281.057   
 

  

 

  

Dochody bie Ŝące 601.353.829  -  Dochody maj ątkowe 45.927.228 
 

  
 

 -  
Wydatki  ogółem 

753.534.112     -  

 
 

  

Wydatki bie Ŝące  599.222.771   Wydatki maj ątkowe 154.311.341 
     = 

  
    = 

Nadwy Ŝka dochodów bie Ŝących 
nad wydatkamii bie Ŝącymi                                                            

2.131.058 

  = 

 

Niedobór środków bud Ŝetowych 
na wydatki maj ątkowe                     

108.384.113 

    

 Deficyt 106.253.055 

 

 

 
 

  

  

 

Łączne potrzeby finansowe 
bud Ŝetu 135.773.932 

   
 

 

Spłata kredytów i po Ŝyczek 
długoterminowych 

29.520.877   

    

 

 

 
Kredyty i po Ŝyczki 

długoterminowe 95.662.607 

Przychody 135.773.932 

 

 
Wpływy z tytułu spłaty po Ŝyczek 

przez Miasto 21.737.825 

   
Wolne środki finansowe z 

wyniku za 2007r.                  
18.373.500 
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Struktura dochodów 

 

      
     

     

     

     

     
Rok 

Treść 2006 2007 2008 
Dynamika 
2008/2007 

Dochody ogółem w tym: 581 387 581 615 050 149 647 281 057 105,2% 

1. Dochody własne z 
tego: 296 581 246 319 290 548 366 573 867 114,8% 

 - udziały w dochodach 
budżetu państwa w 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych i 
prawnych 150 922 639 170 291 216 182 784 006 107,3% 
 - podatki i opłaty 
lokalne 88 578 949 86 179 724 96 201 250 111,6% 
 - dochody z majątku 26 133 070 34 079 303 31 391 228 92,1% 

 - pozostałe 30 946 588 28 740 305 56 197 383 195,5% 

2. Subwencje 158 726 653 172 508 026 175 728 991 101,9% 

3. Dotacje celowe 99 146 750 115 111 438 91 943 199 79,9% 

4. Środki ze źródeł 
pozabudżetowych 26 932 932 8 140 137 13 035 000 160,1% 
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Planowane wydatki bieŜące budŜetu Miasta 
wyniosą 599.222.771 zł. 

37,8%

21,3%
11,8%

7,7%

7,1%

3,8%

3,7%

3,1%

3,6%

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej

Transport i łączność

Administracja publiczna

Ochrona zdrowia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura
fizyczna i sport
Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Pozostałe min. obsługa długu, róŜne rozliczenia
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1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 
wychowawcza  226.794.420 zł, 37,8% budŜetu.  

 

          

  

- szkoły podstawowe     53.975.072 zł, 

- gimnazja i licea ogólnokształcące  67.461.207 zł, 

- szkoły zawodowe i licea profilowane 47.031.335 zł, 

- przedszkola      30.773.507 zł, 

- pozostałe wydatki     28.192.499 zł. 
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2. Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej – 
127.530.892 zł, 21,3 % budŜetu . 

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia  

społeczne, alimenty     46.205.687 zł, 

 

 

- domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia    48.745.373 zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze     9.644.209 zł, 

 

- koszty działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Rodzinie        13.440.957 zł, 

- dodatki mieszkaniowe               4.000.000 zł, 

- wydatki na działalność Ŝłobków samorządowych  4.237.473 zł, 

- pozostałe wydatki bieŜące        1.257.197 zł. 
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3. Transport i ł ączność – 71.006.160 zł,  11,8 % 
budŜetu. 

 

 

- finansowanie lokalnego transportu zbiorowego  
47.939.760 zł, 

 

 

- utrzymanie i oświetlenie dróg, placów   
 16.931.813 zł, 
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4. Administracja publiczna – 45.877.381 zł, 7,7 % 
budŜetu.  

 

 
 
 
 

- utrzymanie Urzędu Miasta     33.980.764 zł, 

- utrzymanie Zakładu Obsługi i Informatyki   7.445.500 zł, 

- utrzymanie Biura  Rady  Miejskiej        586.000 zł, 

- dopłata do zadań realizowanych w ramach  

administracji  rządowej         3.865.117 zł, 
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5. Ochrona zdrowia – 42.776.290 zł,  7,1 % 
budŜetu. 

 

 
− pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u  

i Szpitala Miejskiego w likwidacji oraz spłata 

zobowiązań         37.037.825 zł, 

− realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomani      3.100.000 zł  

w tym:  

na działalność Świętokrzyskiego Centrum  

Profilaktyki i Edukacji        2.400.000 zł, 

− finansowanie programów polityki zdrowotnej  

i szczepień         2.190.000 zł, 

− pozostałe         448.465 zł. 
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Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona 
środowiska – 22.443.500 zł,  3,7 % budŜetu. 

 

 

 

- oświetlenie dróg, ulic, placów      5.200.000 zł, 

- utrzymanie dróg powiatowych i gminnych    11.655.200 zł, 

 

 
 

- oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej 4.461.500 zł,  

- utrzymanie jednostki p.n. „Geopark Kielce”   858.443 zł, 

- utrzymanie schronisk dla bezdomnych zwierząt   610.000 zł, 

- pozostałe         341.643 zł. 
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7. Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego oraz  kultura  
fizyczna  i sport – 22.507.000 zł, 3,7 % budŜetu. 

 

 
- utrzymanie instytucji kultury:„Teatru Lalki  

i Aktora  „Kubu ś”, Muzeum Zabawek i Zabawy,  

Biura Wystaw Artystycznych, Domu Środowisk Twórczych, 

Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca, 

Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury „Zameczek”  

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej             13.425.900 zł, 

 

- organizację letniego i zimowego wypoczynku dla  
dzieci młodzieŜy       2.662.700 zł, 

- promocję Miasta Kielce      1.608.400 zł, 

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu  

  i Rekreacji          4.500.000 zł, 

-   pozostałe         310.000 zł, 
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8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa – 18.528.962 zł,  3,1% budŜetu. 
 

 

 

 
 

 

 

− finansowanie działalności Komendy Miejskiej 

Państwowej StraŜy PoŜarnej     13.052.000 zł, 

− utrzymanie Komendy StraŜy Miejskiej   4.772.620 zł, 

− pozostałe wraz z rezerwą celową     704.324 zł 
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9. Pozostałe 21.758.166 zł,   3,6% budŜetu. 

 

 

 
 

− obsługa długu, poręczenia     13.999.678 zł, 

− róŜne rozliczenia ( rezerwy, część równowaŜąca 

subwencji dla powiatów )     5.890.200 zł, 

− inne        1.868.288 zł 
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Inwestycje - 154.311.341 zł, 20,5% ogólnej kwoty 

wydatków. 

 

 
− rozwój systemów komunikacji publicznej z budową  

dróg i przebudową mostów      53.850.000 zł 

 

− obiekty sportowo rekreacyjne, scieŜki rowerowe,  

parkingi, place zabaw       23.807.373 zł, 

 
− budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnych 

i oczyszczalni wód deszczowych w tym w ramach 

lokalnych inicjatyw mieszkańców     13.747.500 zł, 
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− Regionalny Port Lotniczy „Obice” prace przedprojektowe  

i wykupy gruntów        12.000.000 zł, 

 

 

− Rewitalizacja Śródmieścia Kielc rynek i okoliczne ulice  

oraz obszary poprzemysłowe      11.847.512 zł, 

− Budownictwo komunalne i socjalne     11.385.000 zł, 

− Modernizacja budynków i pomieszczeń placówek  

oświaty i wychowania             591.316 zł, 

− Zakupy inwestycyjne          4.735.490 zł, 

− Wykupy gruntów pod inwestycje komunalne,  

dokumentacja przyszłościowa, instalacje oświetleniowe,  

dokumentacja przyszłościowa, Kielecki Inkubator  

Technologiczny, parking przy Targach Kielce,  

lokalne inicjatywy mieszkańców i inne     12.361.150 zł, 
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Progi ostroŜnościowe : 

 

- całkowite zadłuŜenie budŜetu na koniec 2008 

roku -197.375.894 zł, tj. 30,5% planowanych 

dochodów ( dopuszczalne 60%),  

- spłata kredytów i poŜyczek - 29.520.877 zł, tj. 

4,6% planowanych dochodów ( dopuszczalne 

15%). 
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Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Przedstawił opinię Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 2008 
 Uchwalany przez radnych budŜet Miasta Kielce to podstawowy i 
jednocześnie najwaŜniejszy akt normatywny prawa wewnętrznego skierowany 
do Prezydenta Miasta Kielce oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. 
 Projekt budŜetu Miasta Kielce na rok 2008 otrzymany przez Radę 
Miejską w Kielcach zakłada po stronie dochodów kwotę 647 281 057 zł, a po 
stronie wydatków kwotę 753 534 112 zł. Deficyt budŜetowy załoŜono w 
wysokości 106 253 055 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z: 
� wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 

bieŜącym budŜetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z 
lat ubiegłych – 10 590 448 zł 

� zaciąganych kredytów długoterminowych – 95 662 607 zł. 
Planowane w budŜecie przychody wynoszą 135 778 932 zł, w tym wpływ z 
tytułu: 
� zaciągniętych kredytów – 95 662 607 zł 
� spłaty poŜyczek długoterminowych udzielonych przez miasto – 21 737 825 

zł 
� wolnych środków jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku 

bieŜącym budŜetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z 
lat ubiegłych – 18 373 500 zł 

Planowane w budŜecie rozchody wynoszą 29 520 877 zł, w tym wpływ z tytułu: 
� spłaty kredytów i poŜyczek długoterminowych, w tym: 

� kredytów długoterminowych krajowych – 27 822 867 zł 
� poŜyczek długoterminowych krajowych – 1 689 010 zł 

 
D O C H O D Y 

Dochody na 2008 rok załoŜono ogółem o 5,2 % powyŜej przewidywanego 
wykonania 2007 roku. W strukturze dochodów 71,2 % stanowią dochody 
Gminy. W tej grupie najwyŜszy udział – 62 % to dochody własne i są to udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób 
prawnych, który stanowi 49 %. Jest to źródło dochodów na wysokość, którego 
wpływają zmiany ustawowe – do projektu budŜetu przyjęto plan dochodów z 
tego źródła na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku, zakładając 
wzrost o 7,5 % 

Odpowiedzialność za dobry i realny plan dochodów spoczywa na 
słuŜbach finansowych oraz na Prezydencie Miasta Kielce. Komisja po analizie 
prognozowanych wielkości najwaŜniejszych pozycji budŜetu stwierdza, Ŝe 
dochody zostały zaplanowane z naleŜytą ostroŜnością to jest na wysokim 
poziomie realnych moŜliwości. Komisja zwraca jednak uwagę na to, Ŝe plan 
dochodów jest tylko prognozą. Faktyczna ich wielkość zaleŜy od koniunktury 
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gospodarczej, terminowości wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych, 
powodzenia lub nie starań o dotacje. 
 
W Y D A T K I 

Wydatki miasta na 2008 rok ogółem wzrastają w stosunku do 
przewidywanego wykonania 2007 roku o 19,8 %, przy czym wydatki bieŜące 
wzrastają o 11,8 %, a wydatki majątkowe zwiększają się o 66,2 %. 

Najtrudniejsze jest planowanie wydatków, gdyŜ trzeba pogodzić 
obowiązki samorządu i potrzeby mieszkańców z ograniczonymi moŜliwościami 
finansowymi miasta. 

Zdaniem Komisji dochody publiczne są gromadzone w celu umoŜliwienia 
realizacji zadań publicznych. Na etapie, więc planowania komisja próbowała 
odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu poniesienie danych wydatków 
wiąŜe się z wykonywaniem zadań publicznych, czyli rozwaŜała celowość 
wydatków zapisanych w budŜecie na 2008 rok. Zwracała takŜe uwagę na ich 
efektywność, czyli to czy zasadne jest wydawanie takiej, a nie innej kwoty, 
sprawdzając jednocześnie czy zachowana jest właściwa relacja między 
rozmiarami wydatku, a zwiększeniem stopnia realizacji celu, czyli stopnia 
wykonania zadania publicznego. 

Komisja przeprowadziła w ten sposób szczegółową analizę strony 
wydatkowej budŜetu. Z aprobatą odnotowaliśmy wzrost wydatków w stosunku 
do przewidywanego ich wykonania w 2007 roku: 
� na transport i łączność o blisko 87 %, w tym na inwestycje drogowe wzrasta 

kwota wydatków prawie trzykrotnie , 
� na gospodarkę mieszkaniową wydatki rosną o blisko 80 %, 
� na promocję miasta zapisany jest dwukrotny  wzrost, 
� na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną wzrost wynosi 16 %. 

Z zadowoleniem stwierdzamy takŜe, Ŝe w budŜecie po stronie wydatków 
zabezpieczono ponad 37 milionów złotych na pokrycie i rozliczenie wszystkich 
zobowiązań placówek słuŜby zdrowia, tj. ZOZ-u Miejskiego oraz Szpitala 
Miejskiego Świętego Aleksandra w likwidacji. 

Odnosząc się do największej wartościowo grupy wydatków zapisanych w 
budŜecie na 2008 rok Komisja akceptuje utrzymanie wydatków na podobnym 
poziomie jak w roku 2007 na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą tj. na poziomie blisko 38 % wydatków ogółem w budŜecie. 
Zasadniczą kwotę bieŜących wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi, które stanowią 75,1 % wszystkich wydatków 
oświatowych i wynoszą 170 448 000 zł. Kwota ta przekracza wartość subwencji 
oświatowej o blisko trzy miliony złotych . Oznacza to, Ŝe do samych tylko 
wynagrodzeń miasto dopłaca taką kwotę, a gdzie jest pozostała działalność 
bieŜąca? Miasto planuje w 2008 roku dofinansować oświatę kwotą blisko 35 
milionów złotych. Niepokoić moŜe utrzymujący się, od co najmniej trzech lat 
wysoki poziom dofinansowania zadań oświatowych ponad subwencję z budŜetu 
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państwa oraz przyznane dotacje celowe. Musimy mieć świadomość znacznego 
spadku liczby uczniów na przestrzeni ostatnich czterech lat tzn. o przeszło 7 400 
uczniów, spadku w tym samym czasie liczby nauczycieli o przeszło 250, przy 
odwrotnie proporcjonalnym wzroście wydatków na dofinansowanie oświaty tj. 
na jednego ucznia z 755 zł w 2003 roku do blisko 1 200 zł w 2007 roku. 
Komisja uznaje, iŜ dofinansowanie winno być wykorzystywane w większym niŜ 
dotychczas stopniu na wydatki majątkowe – inwestycyjne, zabezpieczające 
substancje obiektów oświatowych, a nie na bieŜące wydatki. Dlatego teŜ 
Komisja z zadowoleniem wita procentowy i wartościowy wzrost zaplanowanych 
środków właśnie na wydatki majątkowe w oświacie. 

Reasumując ocenę wydatków oświatowych Komisja ocenia, Ŝe przez 
modernizację placówek oraz terenowych urządzeń sportowych, realizację 
programów stypendialnych, projektów finansowanych środkami unijnymi, przy 
jednoczesnej akceptacji tak wysokiego poziomu dofinansowania samorząd 
Miasta Kielce stwarza dzieciom i młodzieŜy naszego miasta jak najlepsze 
warunki wychowania i nauki, bowiem inwestycja w młode pokolenie jest 
najbardziej efektywna tzn., Ŝe najszybciej się zwraca. 

Odnosząc się do wydatków związanych z realizacją zadań z pomocy 
społecznej w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komisja 
wyraŜa zrozumienie dla zaplanowanego spadku wydatków, gdyŜ bardzo wiele 
zadań realizowanych w tej jednostce budŜetowej to zadania zlecone, za którymi 
„idą” dotacje budŜetowe, których wielkość w tym czasie trudno dokładnie 
planować. Komisja wyraŜa takŜe nadzieję, Ŝe znaczna grupa klientów MOPR-u 
skorzysta z moŜliwości rozliczenia ulgi w podatku od osób fizycznych na 
dziecko w zaplanowanej wysokości przez Sejm RP, co spowoduje w 
konsekwencji zmniejszenie potrzeb wypłacania na przykład zasiłków celowych. 
Komisja odnotowuje teŜ z zadowoleniem oceniając wydatki zaplanowane w 
MOPR-ze, Ŝe wydatkach majątkowych – inwestycyjnych zabezpieczona jest 
kwota 1 500 000 zł na zadanie realizowane w ramach wieloletnich programów 
inwestycyjnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej pod umowną 
nazwą – Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych. 
D E F I C Y T 
 Najbardziej naturalnym załoŜeniem wyniku budŜetu jest uznanie, Ŝe 
powinien on być zrównowaŜony, utrzymujący wydatki na poziomie 
odpowiadającym dochodom. 
 Przyjęcie równowagi budŜetowej ma swoje zalety, z których 
najwaŜniejszą jest stabilność równowagi finansowej. 
 W praktyce jednak uchwalany jest budŜet deficytowy, ze względu na to, 
iŜ jest on jednym ze sposobów na wykorzystanie środków pienięŜnych, 
znajdujących się w dyspozycji miasta, których nie zalicza się do dochodów 
budŜetowych. 
 Ustalenie wielkości deficytu budŜetowego, którego sfinansowanie 
wymaga zaciągnięcia długu to bardzo istotna kwestia. Komisja ocenia, Ŝe w 
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przypadku ustalonej wielkości deficytu w budŜecie Miasta Kielce na rok 2008 
zaciągnięcie długu na pokrycie wydatków jest rozwiązaniem racjonalnym, gdyŜ 
jest to bardzo korzystny sposób na przyspieszenie oraz często takŜe moŜliwość 
realizacji zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdza takŜe, iŜ wielkość 
zadłuŜenia jak i samego deficytu spełnia wymagania formalno-prawne. 
 
I N F O R M A C J A  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 Podstawą do tworzenia budŜetu jest informacja o stanie mienia 
komunalnego. Rozpatrując informację o stanie mienia komunalnego Miasta 
Kielce Komisja nie wnosi Ŝadnych uwag i uznaje, iŜ zawarta w niej treść 
pozwala w maksymalnie pełny sposób zorientować się jakim majątkiem 
dysponuje miasto i ile tak naprawdę jest dziś ono warte na rynku finansowym. 
 Z informacji tej takŜe moŜna zorientować się jak pracują poszczególne 
składniki majątku miasta w sensie ekonomiczno-finansowym. Porównując 
zawartość merytoryczną przedstawionej informacji do informacji przekazywanej 
w latach ubiegłych naleŜą się wielkie słowa uznania dla wykonanej, ogromnej 
pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Komisji 
Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Kielce na czele z Jej Przewodniczącym – 
Sekretarzem Miasta Panem Januszem Kozą. 
 
P R O C E D U R A 
 Komisja pracowała bardzo intensywnie nad kształtem, analizą oraz oceną 
przedłoŜonego przez Pana Prezydenta projektu budŜetu Miasta Kielce na 2008 
rok w sposób zgodny z procedurą jego uchwalania, spotykając się na 
posiedzeniach praktycznie, co tydzień od 15 listopada począwszy. Wszystkie 
przedstawione wnioski, w tym: Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Sportu 
i Turystyki, a takŜe Radnych i kierowników jednostek budŜetowych miasta były 
przedmiotem wnikliwej analizy. W jej wyniku wnioski zostały przekazane do 
rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Kielce. Pan Wojciech Lubawski wszystkie 
wnioski uznał za zasadne, uwzględnił je w formie autopoprawki do 
przedstawionego projektu budŜetu i w ten sposób projekt ten stał się teŜ 
współtworzony przez Radę Miejską. Komisja kieruje słowa uznania i 
podziękowania Panu Prezydentowi za konstruktywną postawę i zrozumienie 
Radnych Rady Miejskiej w Kielcach przy tworzeniu budŜetu i pracy nad 
ostatecznym jego kształtem. 
 Komisja zapoznała się równieŜ z opiniami poszczególnych Komisji 
stałych Rady Miejskiej w Kielcach, które są pozytywne oraz z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wraz z jej uzasadnieniem, zawartą 
w Uchwale Nr 103/2007 I Składu Orzekającego z dnia 13 grudnia 2007 roku. 
Zabrakło, co jest swego rodzaju uchybieniem proceduralnym, opinii Komisji 
Bezpieczeństwa o zaplanowanych wydatkach w budŜecie, dotyczących zakresu 
działania tejŜe Komisji, dlatego teŜ Komisja BudŜetu i Finansów wnikliwie i 



 49 

bardzo skrupulatnie przeanalizowała przedmiotowe wydatki oraz w wyniku tej 
analizy wnioskowała o ich zmianę. 
 Przy okazji pracy nad budŜetem Komisja na bieŜąco odnosiła się do 
napotkanych w projekcie błędów, wyraŜając odpowiednie stanowiska na piśmie. 
Konstruktywna reakcja Pani Skarbnik Miasta i słuŜb Jej podległych, która 
owocowała podejmowaną współpracą z Komisją, zasługuje na uznanie. 
 Reasumując Komisja BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach 
stwierdza, Ŝe przedłoŜony Wysokiej Radzie projekt budŜetu Miasta Kielce na 
2008 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budŜetowego i 
lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego opracowany został 
zgodnie z wymogami przepisów prawa i opiniuje go pozytywnie jednocześnie 
wnosząc o przyjęcie projektu budŜetu Miasta Kielce na rok 2008 przez Wysoką 
Radę, Rada bowiem przez wytęŜoną pracę nad jego treścią jest teŜ jego 
współautorem. 
 
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i 
Sprawiedliwość 
W dniu dzisiejszym przyjmujemy uchwałę budŜetową na rok 2008. To drugi 
budŜet, który uchwala rada Miasta w tej kadencji. NaleŜy podkreślić, Ŝe w 
przeciwieństwie do roku poprzedniego zrobiono duŜo, nawet bardzo duŜo, aby 
radni mogli się dobrze zapoznać się z załoŜeniami uchwały. To dobra praktyka, 
którą z pewnością będziemy kontynuować w latach następnych.  
BudŜet miasta jak podkreślono we wstępie uchwały to najwaŜniejszy akt mający 
wpływ na Ŝycie gospodarcze mieszkańców i instytucji miejskich. Nie ma w tym 
przesady i sądzę, Ŝe dla wszystkich jest to oczywiste. 
BudŜet na rok 2008 to dokument przygotowany z rozwagą. Całkowite 
zadłuŜenie budŜetu na koniec 2008 roku z pewnością nie przekroczy 30 % planu 
dochodów. Ustalony wskaźnik, co juŜ było tutaj podkreślane, zadłuŜenia do 60 
%. Wielkość środków przeznaczonych na spłatę zadłuŜenia w roku budŜetowym 
to 7 %, a wiadomo, Ŝe ustawa przewiduje nawet, 15 % więc tu teŜ z naleŜytą 
ostroŜnością przyjrzano się tym problemom. Wreszcie planowany deficyt nie 
przekroczy 15 %. To moŜna powiedzieć dość jednoznacznie i wyraźnie stanowi 
o tym, Ŝe ten budŜet jest budŜetem bardzo bezpiecznym pod względem 
finansowym dla miasta. Równoczesne budŜet ten stanowi pewien wyznacznik, 
pewną perspektywę rozwoju miasta i to ta merytoryczna część jest w tym 
wypadku najwaŜniejsza. Wyznacza on podstawowe kierunki polityki miasta na 
rok 2008, załoŜenia celowe, strategiczne. ZałoŜenia strategiczne to przede 
wszystkim to stworzenie warunków do pełnienia funkcji metropolitarnych 
miasta, kontynuowanie rewitalizacji śródmieścia Kielc, prace nad modernizacją 
i budowa obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz 
kontynuowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej a zwłaszcza 
transportu. Te cele wydają się być w pełni realizowane i w powiązaniu z 
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zdaniami wynikającymi z WPI dają nadzieję dalszego rozwoju miasta. Z 
zadowoleniem równieŜ naleŜy odnotować fakt, Ŝe kwota wydatków 
inwestycyjnych jest prawie trzykrotnie wyŜsza od uchwalonej na rok 2007. Z 
pewności a stanowi to gwarancje właściwego wykorzystania środków unijnych 
w roku 2008, ale równieŜ gwarancje prawidłowego wykorzystania tych środków 
w latach następnych. Niemniej, niezaleŜnie od sposobu przygotowania tego typu 
dokumentów i uchwał budŜetowych nie moŜna stworzyć dokumentów 
idealnych. Radni Klubu PiS w trakcie dyskusji na posiedzeniach Komisji i w 
trakcie spotkań bardziej bezpośrednich zgłaszali liczne uwagi do uchwały 
budŜetowej na rok 2008. Pragnę podkreślić, Ŝe większość z tych uwag zostało 
uwzględnionych, część doczeka się z pewnością realizacji w latach przyszłych. 
Osobiście mam nadzieję, Ŝe w latach następnych zwiększy się nacisk na 
realizację inicjatyw mających bardziej lokalne znaczenie dla mieszkańców 
miasta. 
Proszę Państwa, budŜet miasta na 2008 rok to budŜet pewnego rodzaju 
kompromisu. Kompromisu, który powinien prowadzić do dalszego 
dynamicznego rozwoju miasta i pełnego wykorzystania moŜliwości 
finansowych istniejących środków unijnych. 
Kończąc mogę stwierdzić jednoznacznie, Ŝe radni Klubu PiS poprą uchwałę 
budŜetową na rok 2008. 
 
Radny Jacek Wołowiec Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej 
Na początek chciałem podziękować, bo cały czas awansuję w tej hierarchii 
występujących i tym razem jestem na drugim miejscu, a w poprzednim byłem 
na trzecim.  
Szanowni Państwo, osoba, która występuje po przedmówcach ma taki 
dyskomfort, bo niektóre myśli te osoby są w stanie wcześniej wypowiedzieć. 
Ale jednakŜe spróbuję je przedstawić. Rzeczywiście zgadzam się tu 
bezwzględnie z wypowiedzią pana Przewodniczącego i pana Prezydent, Ŝe 
decyzja o uchwaleniu budŜetu jest najwaŜniejszą decyzją podejmowaną w 
kaŜdej kadencji Rady. Bowiem, jak powiedział kolega Jarosław Karyś, a zapis 
ten tkwi właśnie w projekcie budŜetu na rok 2008, Ŝe budŜet miasta jest aktem 
prawnym mającym wpływ na Ŝycie społeczno-gospodarcze mieszkańców i 
instytucji miejskich. I rzeczywistości tak jest. Bo właśnie od tego jaki kształt 
przybierze budŜet w danym roku zaleŜy rozwój infrastruktury drogowej czy 
oświatowej czy organizacje pozarządowe, sportowe czy kulturalne zaktywizują 
swoja działalność, i w końcu czy młodzieŜ będzie lepiej przygotowana na 
przykład do matury czy innych egzaminów zewnętrznych. Z związku z tym 
przygotowanie takiego dokumentu finansowego jak budŜet wymaga staranności 
i rzetelności ze strony słuŜb pana Prezydenta, a takŜe rozsądnych sugestii 
radnych. Moim zdaniem dobrze przygotowany budŜet to taki, który z jednej 
strony zapewnia wszechstronny rozwój miasta, a jednocześnie stanowi 
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wypadkową, jeśli moŜna uŜyć takiego słowa, koncepcji Prezydenta a propozycji 
radnych. Jaki jest projekt budŜetu na rok 2008? Na pewno został przygotowany 
bardzo starannie i rzetelnie. Świadczą o tym merytoryczne spotkania 
organizowane prze pana Tomasza Boguckiego Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów z panią Skarbnik Miasta i Przewodniczącymi 
poszczególnych Komisji, a takŜe same spotkania Komisji BudŜetu i Finansów, 
która od dłuŜszego czasu zajmowała się rzetelnym przygotowaniem tego 
projektu. Na pewno realnie zostały oszacowane dochody miasta uwzględniając 
zarówno uwarunkowania finansowe zewnętrzne jak i wewnętrzne. Na pewno 
projekt budŜetu zapewnia zachowanie progów ostroŜnościowych, o których 
mówiła pani Skarbnik. I w końcu rzecz waŜna podkreślenia – projekt 
uwzglednia prawie wszystkie wnioski poszczególnych Komisji merytorycznych 
co znalazło swoje formalne potwierdzenie w autopoprawce do projektu uchwały 
budŜetowej. Charakteryzując szczegółowej budŜet naleŜy zwrócić uwagę na 
kilka elementów. Przede wszystkim wzrost wydatków majątkowych w 
porównaniu z minionym rokiem i to bodajŜe 60 %. Wśród tych wydatków 
naleŜałoby zwrócić uwagę na inwestycje te wielkie, które wynikają z WPI, bo są 
one rzeczywiście znaczące, a szczególnie te inwestycje drogowe które w 
znacznej mierze będą opierać się na środkach zewnętrznych, środkach unijnych 
i jeśli uda się je pozyskać to na pewno zmieni się obraz naszego miasta. Ale ja 
bym się chciał szczegółowiej zastanowić nad zadaniami mniejszymi o 
mniejszym charakterze, zadaniami rocznymi, które są równieŜ zadaniami bardzo 
istotnymi i bardzo waŜne dla mieszkańców naszego miasta. W tej dziedzinie 
szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na zadani inwestycyjne w sferze 
oświatowej i sportu szkolnego. W projekcie budŜetu na rok 2008 
zagwarantowano kwotę prawie 8 milionów na modernizacje budynków 
szkolnych i placówek oświatowych. Jest 15 pozycji, wśród nich Gimnazjum Nr 
3, SP Nr 27 i inne. JeŜeli ta tendencja utrzyma się i podobne kwoty znajda swoje 
odbicie w kolejnych budŜetach to stan infrastruktury oświatowej ulegnie w tej 
kadencji znacznej poprawie. Ja mówił, bardzo mi się podoba to stwierdzenie, 
Jan Gierada, nie będziemy mieli do czynienia ze śmiercią techniczną budynków 
oświatowych, a to jest bardzo waŜne. Zwrócić naleŜy równieŜ uwagę na 
zapewnienie środków finansowych na rozwój bazy sportu szkolnego, tego 
masowego. My, Szanowni Państwo, do tej pory podkreślaliśmy, ze wspaniale 
mamy przygotowana infrastrukturę sportowa dla sportu wyczynowego, a gorzej 
wygląda kwestia boisk szkolnych. W tym budŜecie mamy zaplanowane środki 
na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 18 i Nr 19, a takŜe na budowę 
boisk piłkarskich realizowanych w ramach programu „Blisko boisko” przy SP 
Nr 33i ZSI. W dwóch przypadkach zaplanowano fundusze na dokumentacje 
budowy dwóch boisk do piłki noŜnej przy ul. Wikaryjskiej i na os. Ślichowice. 
Mam nadzieje , Ŝe ten kierunek rozwoju bazy szkolnej będzie nadal utrzymany 
biorą c pod uwagę fakt, iŜ rząd nadal zamierza kontynuować takie programy jak 
„Blisko boisko” czy podobne. Ufam, Ŝe w tej kadencji tych boisk będzie 
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zdecydowanie więcej. Na szczególne podkreślenie zasługuje równieŜ fakt 
zabezpieczenia środków finansowych na dokumentacje budowy krytej pływalni. 
Wykonanie czy zakupienie tej dokumentacji pozwoliłoby rozpocząć budowę 
basenu osiedlowego juŜ nawet w 2009 roku, co z pewnością rozwiązałoby nam 
problem korzystania z właśnie takich obiektów w naszym mieście po 
zamknięcie basenu przy ul. Krakowskiej. W sposób niezachwiany pozwoliłby 
kontynuować powszechna naukę pływania, a nawet ja rozciągnąć na inne 
roczniki. Jeśli poruszamy asie w sferze oświaty i sportu to naleŜy zaznaczyć i 
moŜe w jakiś sposób obawy pana Tomka wyeliminować, Ŝe mimo, ze budŜet na 
oświatę wzrasta w porównaniu z minionym rokiem to środki dodatkowe, które 
przeznaczamy są prawdziwą inwestycją w młody kapitał ludzki. Bo powoli 
spoglądamy na kielecką oświatę tak jak liczni rodzice, którzy wydają własne 
środki prywatne na dokształcanie swoich dzieci, aby dostały się do 
wymarzonych szkół czy zadały bardzo dobrze maturę. Co potwierdza, Ŝe taka 
politykę zaczynamy powoli wprowadzać? Oto przykład – w tym roku, a takŜe w 
następnych zabezpieczyliśmy środki w budŜecie na dodatkowe zajęcia 
przygotowujące gimnazjalistów do egzaminów zewnętrznych, zaś abiturientów 
do matury. Z moich informacji wynika, Ŝe są to zajęcia poŜądane i cieszą się 
ogromnym uznaniem. Jest szansa, Ŝe te dzieci, których rodzice nie mają takich 
środków na takie zajęcia, skorzystają z nich i lepiej przygotują się do matury. 
Jeśli do tego dodamy środki przeznaczone na powszechną naukę pływania, na 
zajęcia pozalekcyjne, a w tym roku ilość tych godzin wzrasta, to moŜemy śmiało 
powiedzieć, Ŝe inwestowanie w młody kapitał w naszym mieście wypada dość 
dobrze. Oświacie w moich rozwaŜaniach towarzyszy równieŜ sport, szczególnie 
ten szkolny, młodzieŜowy. I tutaj cieszy zwiększenie środków na konkursy w 
zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 400 tys. zł. To jest o tyle 
pocieszające i radosne, bo przybywa nam tych organizacji i stowarzyszeń 
sportowych. Myślę, Ŝe kolejnych budŜetach ta tendencja będzie utrzymana. 
Cieszy równieŜ zapewnienie po raz pierwszy środków finansowych na stypendia 
sportowe dla młodych osób czynnie uprawiających sport. W naszym mieście 
jest to pierwszy przypadek w tym budŜecie i myślę, Ŝe ta kwota równieŜ będzie 
wzrastała w kolejnych budŜetach, bo mamy wielu utalentowanych sportowców, 
którym rzeczywiście trzeba pomóc. Jeśli mowa o oświacie i sporcie, to trudno 
nie wspomnieć o kulturze. Na tą sferę równieŜ wzrastają środki. MoŜe nie w 
sposób taki zdecydowany jak Komisja by oczekiwała, ale pojawiają się. I tutaj 
warto wspomnieć chociaŜby o zabezpieczeniu kwoty 200 tys. zł na remont 
Domu Kultury „Zameczek”. Ta kwota została uwzględniona przez pana 
prezydenta po sugestiach Komisji Edukacji i Kultury. Godnym podkreślenia jest 
równieŜ fakt przeznaczenia o wiele większej kwoty na promocje miasta. Tutaj 
nasuwa się refleksja czy nie czas, aby Rada Miasta podjęła kroki w kierunku 
powołania Komisji Promocji, która by wspierała zarówno pana dyr. 
Tworogowskiego, a takŜe kreowałaby nowe pomysły. Takim wspaniałym 
kreatorem jest pan radny Władysław Burzawa, który niedawno wybudował lub 
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wybuduje największą szopkę w Kielcach. To co do tej pory wymieniłem to 
blaski projektu budŜetu na 2008 rok. Oczywiście kaŜdy projekt ma pewne 
słabości i zapewne w tym moŜna doszukać się takich. Doskonale wiemy, Ŝe ten 
budŜet nie zawiera środków na budowę sal gimnastycznych, których nam 
brakuje szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Bo o ile liczba uczniów w 
szkołach podstawowych i gimnazjach maleje to w szkołach ponadgimnazjalnych 
ta liczba utrzymuje się na wysokim poziomie, bo do naszych szkół uczęszcza 
młodzieŜ spoza naszego miasta. Wiemy, ze ten budŜet nie przewiduje środków 
na podwyŜki dla pracowników administracji o obsługi oświaty. Ale moje 
doświadczenie kilkuletnie uczy, ze na kaŜdy budŜet naleŜy spoglądać w 
perspektywie czterech lat. Te elementy, których nie udało się zrealizować w tym 
roku mam nadzieję, Ŝe będą realizowane w kolejnych latach. Bowiem nasze 
miasta ciągle znajduje się w takim wyścigu. My gonimy zachód, bo kiedyś w 
skutek zawirowań historycznych znaleźliśmy się na jakimś marginesie i musimy 
gonić. W latach 2007-2013 mamy ogromną szansę Ŝeby zbliŜyć się w sposób 
wydatny do zachodu, Ŝeby osiągnąć podobny poziom z sferze rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Wpływ na to czy dogonimy na pewno będzie miała 
konstrukcja tych wszystkich 4 budŜetów. Posługując się nomenklaturą sportową 
powiem tak – pierwszy budŜet, który uchwalaliśmy rok temu był prologiem, 
drugi jest dynamicznym etapem. Mam nadzieję, Ŝe kolejne dwa budŜety będą 
finiszem, który zapewni nam dogonienie w róŜnych sferach Ŝycia zachodu. 
 
Radny Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci 
Faktycznie czuje się trochę dyskryminowany, nijak o awansie nie mogę mówić 
bo podczas sesji absolutoryjnych pan Przewodniczący raczy mnie w pierwszej 
kolejności udzielać głosu rozumiem, ze nie wynika to tylko z pańskich 
socjotechnicznych zdolności. 
KaŜda uchwała ma swoja specyfikę, tak samo jest i z ta uchwałą, która pan 
Prezydent przedstawia na rok 2008 i zarówno ja, tak samo jak i państwo, nie 
spotkali się jeszcze z budŜetem, który wszystkich by usatysfakcjonował i 
wszystkich zadowolił. Tak jest i z tym projektem budŜetu. My jako Klub 
opozycyjny oczywiście mamy prawo, „wilcze prawo” tak zwane, do negacji i 
krytyki i oczywiście na posiedzeniu Klubu rozmawialiśmy i o tym kierunki, jak 
państwo doskonale zdajecie sobie pewnie sprawę, zawsze moŜna znaleźć ileś 
punktów, ileś pozycji w tym budŜecie, do których moŜna by się, uŜyję 
kolokwialnego słowa, doczepić i budować na tym pewne wystąpienie i 
próbować negować i krytykować. Ale to „wilcze prawo” do negacji i krytyki nie 
zawsze musi być regułą i chce powiedzieć, Ŝe pan Prezydent Wojciech 
Lubawski w sposób bardzo wyrafinowany i wyrachowany w tym momencie 
postawił nas w niezręcznej sytuacji. W niezręcznej sytuacji, poniewaŜ 
przedstawił przyzwoity budŜet na 2008 rok. Taka jest nasza ocena jako Klubu 
Radnych. I oczywiście jest szereg pozycji w tym budŜecie o których moŜna 
mówić i o których moŜna dyskutować, o których na posiedzeniach Komisji 
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państwo mówiliście i pewnie jeszcze w dyskusji będą podnoszone. Mnie 
osobiście bardzo cieszy to, Ŝe te obietnice, które pan Prezydent Lubawski rok 
temu podczas uchwalania budŜetu na 2007rok, który poparliśmy, ale 
krytykowaliśmy za to, iŜ jest to budŜet konsumpcyjny, ze nie ma nakładów na 
inwestycje takich, jakie byśmy oczekiwali. Pan Prezydent Lubawski wówczas 
zapewnił, ze te nakłady na inwestycje w kolejnych budŜetach będą rosły. I one 
faktycznie rosną. To jest widoczne, to trzeba docenić i z tego trzeba się cieszyć. 
Mniej cieszymy się z tego, Ŝe gros tych inwestycji nie jest skierowane na 
zaniedbane dzielnice peryferyjne, na infrastrukturę w tych dzielnicach i w 
dalszym ciągu będziemy apelować do pana Prezydenta o to, aby o tych 
dzielnicach myślał w sposób większy niŜ do tej pory przedstawiając kolejne 
projekty budŜetu. 
Jak powiedziałem poprzemy ten projekt budŜetu jako Klub Radnych Lewica i 
Demokraci. Panu Prezydentowi natomiast Ŝyczę, aby ten budŜet dobrze i 
poprawnie realizował, tak abyśmy mogli wiosna, w kwietniu 2009 roku podczas 
oceny wykonania tego budŜetu zagłosować za absolutorium. Tego oczywiście 
Ŝyczę panu Prezydentowi, ale przede wszystkim Kielczanom. Ten budŜet tak jak 
powiedziałem jest przyzwoity i zasługuje na nasze poparcie. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 
Samorządowe Wojciech Lubawski 
JuŜ zabierałem głos ale tego co mówiłem nie będę powtarzał. Nie zrobiłem 
Ŝadnych notatek, poniewaŜ uwaŜam, Ŝe potrafię Ŝywym głosem poprzeć 
Prezydenta Lubawskiego, jeśli chodzi o przedstawiony projekt budŜetu. 
Zastanawiałem się w jaki sposób to zrobić. Wypisałem sporo przymiotników 
które są bliskie ocenie tego, co pan Prezydent przedstawił. Najwięcej tych 
przymiotników zaczyna się na „pro”. Jest ten budŜet: proedukacyjny, 
prosocjalny, parorodzinny, prospołeczny, proinwestycyjny, prozdrowotny, 
progresywny, prorozwojowy. MoŜna by jeszcze mówić więcej przymiotników 
„pro”. Według mnie jest ten budŜet teŜ miastotwórczy. RozłoŜone są w nim 
równomiernie akcenty. Nade wszystko jest on budŜetem wyborczym. Mimo Ŝe 
powstał trzy lata przed wyborami, jest wyborczy. Jest wyborczy nie tylko dla 
pana Prezydenta ale równieŜ dla radnych, którzy podejmowali róŜnego rodzaju 
zobowiązania i te zobowiązania mogą przy okazji tego budŜetu realizować, albo 
są one realizowane. Przy kaŜdym z tych przymiotników mógłbym zatrzymać się 
na chwilę i udowadniać Ŝe tak jest. Zatrzymam się tylko przy jednym, 
dotyczącym największej kwoty wydawanej z budŜetu – przy przymiotniku 
„proedukacyjnym”. O ile spada liczba uczniów w szkołach, o tyle wzrosła o 
prawie 270 liczba dzieci w przedszkolach. Utrzymujemy więcej dzieci w 
przedszkolach i jest to równieŜ jeden z czynników prosocjalnych, 
parorodzinnych oraz proedukacyjnych. JeŜeli mówimy o budŜecie 
proedukacyjnym, trzeba zapamiętać parę rzeczy, które są zaplanowane w 
wydatkach. Jest to np. międzynarodowa matura, która jest juŜ w Kielcach 
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faktem. Jest duŜo zajęć pozalekcyjnych, które są finansowane z budŜetu miasta. 
Jest równieŜ przygotowanie do egzaminów zewnętrznych po gimnazjum i po 
maturze. Trwają prace dotyczące pracy z uczniem zdolnym. To wszystko jest w 
tym budŜecie, mimo, Ŝe nie ma tego wyszczególnionego w pozycjach. 
Gdybyśmy tak chcieli rozmawiać to moglibyśmy długo uzasadniać te wszystkie 
przymiotniki odnoszące się do budŜetu przedstawionego przez pana Prezydenta. 
Chciałem powiedzieć jeszcze o czterech rzeczach, które są dla mnie bardzo 
istotne z punktu widzenia poprzedniej kadencji. W 2003 roku pan Prezydent 
odwaŜył się na prywatyzację zozów w Kielcach. Spuścizna po tej decyzji to jest 
ogromna kwota pieniędzy, zadłuŜenia, które miasto musiało w jakiś sposób 
przerobić i przejąć. Drugą, nie mniej istotną decyzją podejmowaną pod koniec 
kadencji, z ryzykiem, ze społeczeństwo oceni to przy wyborach, to decyzja o 
komunalizacji Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach. Decyzja ta 
pochłonęła równieŜ ogromną kwotę. Pamiętam, Ŝe przez kolejne przynajmniej 
dwa lata Rada zwracała panu Prezydentowi uwagę na niebezpieczeństwo 
związane ze spłatą tego zadłuŜenia. Dobrze Ŝe tak się stało. śe pan Prezydent te 
dwie waŜne decyzje podjął. Jeszcze lepiej się stało, Ŝe pan zaplanował, panie 
Prezydencie, Ŝe w przyszłym roku zameldujemy mieszkańcom, Ŝe rozliczyliśmy 
się całkowicie z długiem słuŜby zdrowia w mieście. W miastach wojewódzkich 
w Polsce rozwiązania związane ze słuŜbą zdrowia a szczególnie ze szpitalem 
kieleckim pokazywane są jako modelowe. Obecna pani Minister Zdrowia na 
jednej z ostatnich konferencji wskazywała kielecki szpital jako modelowy. To o 
czymś świadczy równieŜ w kieleckim samorządzie. Druga rzecz, o której 
chciałem powiedzieć to kieleckie centrum niepełnosprawnych, które w 2008 
roku rozpocznie działalność. To teŜ bardzo waŜna inwestycja dla miasta, która 
będzie nas wyróŜniać na tle innych miast wojewódzkich w Polsce. Chcę równieŜ 
zauwaŜyć budownictwo socjalne i komunalne, które jest naszą piętą 
achillesową. Wydatki na ten cel dwukrotnie wzrastają. Sądzę, Ŝe w końcu 
szczęśliwie rozpoczniemy tworzenie nowych mieszkań dla ludzi 
potrzebujących. Nie byłbym sobą gdybym się nie odniósł w jednym zdaniu do 
kolegi Roberta. MoŜemy zaczynać z której pan chce strony, proszę otworzyć 
budŜet a ja powiem Ŝe praktycznie wszystkie peryferyjne dzielnice miasta 
Kielce są uwzględnione w budŜecie na rok 2008 bądź na rozpoczęcie inwestycji 
bądź na kontynuowanie, bądź na realizację roczną. Ulica Wikaryjska, Zagórska i 
Prosta to na pewno ulice, które moŜna nazwać peryferyjnymi. Wszystkie ulice 
na Ostrej Górce to równieŜ ulice peryferyjne. Pierwszy i drugi etap ulicy 
Ściegiennego, to tez ulica, która kończy się na granicach miasta. Kolejne ulica 
to ulica Piekoszowska, Skrajna, Orląt Lwowskich. Most Za Walcownią teŜ 
znajduje się w peryferyjnej dzielnicy miasta. RównieŜ cały kompleks działań 
związanych z ul. Świętokrzyską równieŜ znajduje się blisko granic miasta. 
Trudno tu przyznać rację koledze, Ŝe pan Prezydent w 2008 roku nie spojrzał z 
sercem na wszystkie peryferyjne części miasta, za co jestem mu wdzięczny, jak 
równieŜ za wszystko co dziś wymieniłem. Chciałbym mu podziękować i mając 
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okazję, chciałem równieŜ, w szczególny sposób podziękować pani Barbarze 
Nowak, poniewaŜ bardzo dobrze mi się z nią współpracuje ale tylko wtedy, 
kiedy mnie wspiera Biuro Rady Miejskiej. Jest to nieodłączny element naszej 
współpracy. Dziękuję im równieŜ za to, Ŝe mogliśmy posługiwać się ich 
talentem w sprawach, które nas róŜniły z pani Nowak. Tak trzymać panie 
Prezydencie.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję za to probudŜetowe wystąpienie, przewodniczącemu 
proprezydenckiego klubu.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Wybrałem ten mikrofon, poniewaŜ mimo święta będę mówił tak jak się 
wykształciłem, w duchu inŜynierskim, technicznym, bez ubarwiania i 
dodawania niepotrzebnych przymiotników, chociaŜ nie neguję przymiotników, 
które przytoczył mój przedmówca. Planowanie budŜetu to jest jedna sprawa a 
jego wykonanie druga. Chciałbym Ŝeby tyle ciepłych słów, które padły do tej 
pory, padło przy wykonaniu tego zaplanowanego budŜetu przy absolutorium w 
roku 2009. Przed sobą mamy jeszcze absolutorium za rok 2007 i mam nadzieję, 
Ŝe analizując budŜet za rok 2007 teŜ będziemy mieli się czym pochwalić. Chcę 
powiedzieć kilka osobistych odczuć pracując w Komisji BudŜetu i Finansów 
oraz jako radny z wieloletnim staŜem. BudŜet tworzą ludzie i myślę, Ŝe sam 
fakt, Ŝe atmosfera dyskusji jest na odpowiednim poziomie, Ŝe nie padają tu takie 
słowa jak kiedyś padały, Ŝe „budŜet czyta się jak nekrolog”, „Ŝe budŜet by pies 
zjadł” czy teŜ „nie zjadł”, juŜ nie pamiętam, świadczy o tym, Ŝe stanowimy 
grono ludzi, którzy przykładają ogromną wagę do potrzeb mieszkańców naszego 
miasta. Oczywiście w tym budŜecie są dla mieszkańców miasta dobre 
wiadomości i złe. Na szczęście przewaŜająca ilość jest dobra. Sądzę, Ŝe sam fakt 
iŜ budowanie tego budŜetu zaczęło się w merytorycznych wydziałach a 
dyrektorzy i kierownicy tych wydziałów nie mieli koncertu Ŝyczeń, jak to nie 
raz bywało, chociaŜ wiadomo, Ŝe potrzeby są duŜo większe niŜ mogą być 
zawarte w budŜecie, to juŜ jest pierwszy sukces planowania tego budŜetu. 
Drugim sukcesem jest fakt, iŜ pan Przewodniczący Bogucki poprowadził prace 
Komisji BudŜetu w sposób profesjonalny. śe mogliśmy bezpośrednio 
wprowadzać korekty przy udziale osób, które przygotowały poszczególne 
elementy tego budŜetu. Poza oczywistymi gratulacjami dla pana jako człowieka, 
który nie tylko profesjonalnie przygotował dyskusję na Komisji, ale sam 
merytorycznie w wielu szczegółowych sprawach zabierał głos, chyba nie 
przesadzę, jeŜeli powiem, Ŝe moŜemy tą formę pracy, spokojną i merytoryczną, 
zadedykować naszemu koledze Tadeuszowi Daszkiewiczowi, który był znany z 
takiego profesjonalnego prowadzenia tej Komisji. Być moŜe nawet nie 
spodziewał się, Ŝe doczeka się tak szybko godnego następcy. Gratuluję panie 
Przewodniczący. Myślę, Ŝe jest to równieŜ sukces pana Prezydenta 
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Lubawskiego, w tym zakresie, iŜ czasami pan Prezydent dawał nam oczywiste 
znaki Ŝe działa z pozycji siły lub niekoniecznie wyrozumiałości. Pan Prezydent, 
a są w tym budŜecie oczywiste dowody, wbrew temu, Ŝe nie zawsze miał czasu 
spotykać się z mieszkańcami dzielnic peryferyjnych, Ŝe nie zawsze miał czas 
nawet odpowiedzieć na pisma kierowane do niego przez mieszkańców, to w 
efekcie końcowym zachował się bardzo rozwaŜnie. Sam fakt zawarcia w 
projekcie tego budŜetu inwestycji, jak wymienił to pan Przewodniczący 
Bogucki, związanych z dzielnicami peryferyjnymi jest dowodem, Ŝe potrafi 
słuchać mieszkańców, potrafi korygować swoje zdania. Dowodzi to jego klasy, 
którą niestety kilka razy, w bezpośrednich spotkaniach moich i mieszkańców 
miałem okazję poznać Ŝe taka klasa jest. Chciałem tylko wyrazić obawy, Ŝe 
wiele z inwestycji dotyczących dzielnic peryferyjnych, w planach wieloletnich 
jest dedykowana na ostatni rok, planowana na ostatni rok tego planu. WyraŜam 
nadzieję, Ŝe nie zakończy się to w ten sposób, Ŝe w efekcie one wypadną, po to, 
Ŝeby znaleźć się w następnym planie wieloletnim, przesunięte w latach. Sądzę, 
Ŝe w sytuacji, kiedy opadły emocje dotyczące doinwestowania lotniska w 
Obicach, powinniśmy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, Ŝe Kielce, rozwój 
Kielc, postrzeganie Kielc na mapie kraju to nie tylko lotnisko, to nie tylko 
centrum. W projekcie tego budŜetu jest zapisane wiele inwestycji dotyczących 
samego centrum. Wielokrotnie wypowiadałem się, Ŝe miasto to jest coś w 
rodzaju domu czy mieszkania. Nie moŜna tylko wyposaŜać, ozdabiać pokój w 
którym przyjmuje się gości, ale równieŜ trzeba zadbać o inne pokoje, łazienkę, 
kuchnię. Projekt tego budŜetu jest wyjściem naprzeciwko tych inwestycji, które 
dotyczą nie tylko centrum. Trzeba pamiętać, Ŝe w Kielcach nadal 30% dróg to 
są drogi polne. Myślę, Ŝe wymieniając tu, panie Przewodniczący Bogucki, 
przykład inwestycji drogowych, powieliła się ulica Skrajna. Trzeba powiedzieć, 
Ŝe o ulicy Skrajnej mówimy na tej sali od 2000 roku i gdyby nie fakt, Ŝe będą 
zamknięte wiadukty łączące zachodnią część miasta z centrum, to pewnie ta 
ulica do dziś by się nie doczekała realizacji. Dobrze by było, Ŝeby realizację 
inwestycji drogowych były nie tylko z konieczności ale równieŜ mądrze 
zaplanowane i nie przesuwane. Nie zachwyca mnie poziom wydatków na 
inwestycje drogowe, bo taki podział juŜ w przeszłości realizowaliśmy. Nie jest 
to szokujące. Chcę powiedzieć o jednym wyraźnym plusie, o którym nikt z 
moich przedmówców nie powiedział i trzymam kciuki, Ŝeby te wydatki zostały 
zrealizowane, ponad 11 mln. zł na budownictwo komunalne i socjalne. Miasto 
Kielce w swoich dotychczasowych działaniach finansowych zwróciło baczną 
uwagę na rozwój placówek kultury. Mamy chyba w mieście wszechstronną, 
wystarczającą ilość placówek kultury. Cieszę się, Ŝe w tym budŜecie są 
pieniądze na inwestycje w oświacie. Szerzej o oświacie nie będę się 
wypowiadał, bo bardzo szeroko powiedział o tym pan Przewodniczący 
Wołowiec. Fakt, iŜ wreszcie mówiąc o oświacie, mówimy o inwestycjach i fakt, 
Ŝe te inwestycje juŜ widać po wykonaniu roku 2007, napawa optymizmem. 
Sądzę, a o tym nie mówiliśmy, w tym budŜecie, jak w kaŜdym innym do tej 
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pory są inwestycje w ramach inicjatyw lokalnych. Chciałbym szczególnie 
zwrócić uwagę urzędników, którzy pilotują te inwestycje abyśmy szczególną 
uwagę zwrócili na pielęgnowanie tych inicjatyw lokalnych. Wiem z własnego 
doświadczenia, Ŝe jest coraz mniej społeczników. Procedury dotyczące tych 
inicjatyw, co prawda istnieje uchwała 440, którą czasami powtarzamy do 
znudzenia, ale ona nie jest idealną uchwałą, zwłaszcza jeŜeli chodzi o pewne 
rozwiązania związane choćby z formalnościami dotyczącymi wydania 
pozwolenia na budowę. Myślę Ŝe miasto powinno iść w tym kierunku aby w 
ramach inicjatyw zbierać środki, część środków, natomiast na siebie przejąć 
część załatwiania barier biurokratycznych, które niejednokrotnie wielu 
społeczników doprowadziły nawet do utraty zdrowia. Nie boję się tego 
sformułowania uŜyć. śyczę panu i nam wszystkim, Ŝebyśmy o wykonaniu tego 
budŜetu mówili w tak ciepłych słowach jak mówimy o jego planowaniu.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
W swojej wypowiedzi skupię na wycinku budŜetu dotyczącym zdrowia 
kielczan. Szanowni państwo, zdrowie obywateli powinno być największą troską 
sprawujących władzę. Oceniając projekt budŜetu z ogromnym zadowoleniem 
odnotowałem, Ŝe troska o zdrowie kielczan jest równieŜ nadrzędnym celem 
władz naszego miasta. Kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom, 
obniŜenie wieku szczepień przeciwko grypie spowoduje, Ŝe bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców będzie większe. To nie wszystko. W przyszłym roku 
rozpoczną się szczepienia przeciwko meningokokom typu C, powodującym 
groźną sepsę. Nawet dziś rano, jadąc do pracy usłyszałem w radio o nowym 
zachorowaniu czteroletniej dziewczynki, bodajŜe w Gdańsku. Chcę państwu 
przypomnieć, Ŝe do szpitalika dziecięcego trafia rocznie około 30-40 takich 
przypadków. Za parę lat będziemy mieli wszczepioną całą populację młodych 
kielczan, którzy będą chronieni przed tymi chorobami. W przyszłym roku 
wejdzie program Life Pack. Program polega na rozmieszczeniu defibrylatorów, 
czyli urządzeń przywracających akcję zatrzymanego serca w największych 
skupiskach mieszkańców Kielc. Program, który uzyskał pozytywną opinię 
konsultanta wojewódzkiego do spraw kardiologii oraz Świętokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa. Szanowni państwo, jestem przekonany, Ŝe dzięki tym 
programom i tym działaniom zostanie uratowane Ŝycie wielu mieszkańców 
Kielc. Jest to sprawa kapitalna. Dlatego chciałem osobiście pogratulować i 
podziękować panu Prezydentowi z otwartość, zrozumienie problemu i troskę o 
zdrowie kielczan.  
 
Radny Marian Kubik 
Pan Przewodniczący Jacek Wołowiec powiedział wszystko o wszystkich 
inwestycjach sportowych. To co ja miałem powiedzieć, to on wyszczególnił 
wszystkie te inwestycje. Ja tylko chciałem podkreślić, Ŝe po raz pierwszy jestem 
zadowolony z tego, Ŝe w takim stopniu zostały uwzględnione nasze propozycje, 
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propozycje Komisji Sportu i Turystyki, juŜ na samym starcie tego budŜetu. 
RóŜnie bywało w innych latach. Nasza Komisja spotyka się dwa razy w 
miesiącu. Ponadto składamy sporo wniosków. Dobrze jest jak nasze wnioski 
przekładają się na budŜet. Bardzo jestem zadowolony z tego, Ŝe zostały 
zwiększone środki na organizacje pozarządowe, z uwagi na to, Ŝe my się 
spotykamy bardzo często z tymi organizacjami z róŜnych dyscyplin sportowych 
i okazuje się, Ŝe ta dziedzina się rozwija. Na przykład jeŜeli chodzi o boks, 
bardzo pręŜnie się rozwija. Parę lat temu nie było boksu w Kielcach. Odradza 
się dŜudo i inne dyscypliny sportu. Bardzo dobrze Ŝe ta kwota została 
zwiększona. Z uwagi na to, Ŝe juŜ Jacek właściwie wszystko powiedział, to 
moŜe ja bym powiedział tylko jeszcze to o co powinniśmy jeszcze walczyć, a 
nie ma w Kielcach i nie ma w tym budŜecie, na 2008 rok. Mam nadzieję, Ŝe 
znajdą się środki na te cele w 2009. Mam tu na myśli przede wszystkim brak 
lodowiska w Kielcach. JuŜ kilkakrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Wiem Ŝe 
jest taka potrzeba. Myślę Ŝe tu pan Prezydent, teŜ rozmawialiśmy z panem 
Prezydentem i pan Prezydent idzie w tym kierunku, Ŝeby w przyszłości, 
rzeczywiście to lodowisko powstało. Druga sprawa. Myślę, Ŝe teŜ, jeśli chodzi o 
ścieŜki rowerowe, teŜ jest to taki, dosyć spory nacisk uŜytkowników rowerów i 
słusznie. Akurat w tym budŜecie nie jest to duŜa kwota, w granicach około 
500.000 zł. Pewnie są to dopiero początki, natomiast juŜ widzę, Ŝe w następnym 
2009 roku są dosyć znaczne środki. Mam nadzieję, Ŝe juŜ w następnym budŜecie 
rzeczywiście spróbujemy te ścieŜki rowerowe wybudować. Chciałem jeszcze 
jedną rzecz powiedzieć, bo tu Tomek Bogucki nie powiedział „prosportowy”. 
TeŜ bym tak powiedział, Ŝe prosportowy, bo rzeczywiście są zwiększone kwoty. 
WaŜna sprawa jest ta, Ŝe przed głosowaniem tego budŜetu chciałem 
podziękować panu Prezydentowi i panu Przewodniczącemu Boguckiemu, 
Komisji BudŜetowej, Ŝe rzeczywiście nasze wnioski zostały potraktowane 
powaŜnie i po dyskusjach zostały uwzględnione w autopoprawkach.  
 
Radny Jan Gierada 
Będę mówił o wielkich sprawach, które pogłębiły ten budŜet w ochronie 
zdrowia. JeŜeli dziś mówi się, mówił chyba pan Przewodniczący Bogucki, Ŝe 
jest to modelowe rozwiązanie szpitala, to ja myślę czy to jest model z 
ogromnym długiem. Dziękuję za taką modelowość. Dla mnie przykład tego 
szpitala, to jest przykład jak nie naleŜy postępować w zarządzaniu szpitalem. 
Ostrzegałem pana Prezydenta, Ŝe zatrudniając wielkiego menedŜera Jarosława 
Wójcickiego robi wielki błąd. Pewnie po latach zgodził się ze mną. Człowiek, 
do którego ja nie mam Ŝadnej urazy osobistej, który walczył ze mną jak z lwem, 
Ŝeby mnie wyrzucić z Rady Społecznej. Sam zrezygnowałem. On umiał tylko 
zarządzać przez Ŝądanie. Przez pisanie wniosków o dofinansowanie, o kredyty. 
Doprowadził miasto i szpital do kompletnej ruiny. Odwaga Prezydenta z 
rozwiązaniem zozu, absolutnie spóźniona. Nie tylko pana spóźniona ale 
spóźniona mojego kolegi Stępnia. Powinno to być dawno zrobione. Jest to dalej 
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jeden, jedyny zoz w Polsce, który dalej figuruje na liście zozów. Jest to 
kompromitacja, i p0rzykład jak nie naleŜy postępować. Dziś mamy 38 mln. zł 
długu. KaŜdy wie, co za to moŜna zrobić na obrzeŜach jak i w śródmieściu. Jak 
wyglądałby deficyt budŜetowy, gdyby nie ten ogromny dług, wynikający z 
fatalnego zarządzania tymi dwoma jednostkami. Brak restrukturyzacji w czasie i 
brak działań w odpowiednim czasie. To nie jest budŜet na zdrowie. Jak ktoś 
przeczyta to „ale dają pieniędzy na zdrowie”, „będzie lepiej w zdrowiu”. Nie!. 
To jest budŜet na leczenie pękniętych wrzodów Ŝołądka. Nie budŜet na zdrowie. 
Oczywiście, chwała za wszystkie programy o których mówił pan dyrektor 
Wielgus, chwała za szczepionki, bo jest to dobre dla społeczeństwa. Natomiast 
wyrzucono pieniądze w błoto. Te wrzody kosztują miasto 38 mln. zł. Ale to 
jeszcze nie koniec. Te wrzody będą kosztować więcej. Dług i obsługa długu nie 
jest tak zerowa jakby się komuś wydawało. To jest duŜa wpadka i myślę, nie 
wymawiając panu w tak uroczysty dzień jak dzisiaj, sesja praktycznie wigilijna, 
zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe pewnie wyciągnął pan Prezydent wnioski z tego, 
chociaŜ przeszłość nie wraca jako Ŝywe zjawisko w Ŝadnej postaci i nie 
odwrócimy tych błędów, potęŜnych błędów, które trwają w tym mieście w 
zarządzaniu słuŜbą zdrowia. Błędem było równieŜ, w moim odczuciu, 
nieprzekazanie tego szpitala panu marszałkowi. Nie byłoby takiego długu, nie 
byłoby tyle zwolnień. Późna restrukturyzacja teŜ doprowadziła do tego 
potęŜnego długu. Szkoda Ŝe tak się stało. Dziś nie powinno być na ten temat 
Ŝadnych rozmów. Ani z mojej strony, ani ze strony innych radnych. Odczucia 
wszystkich są na pewno jednakowe. Praktycznie trzy oddziały w szpitalu, 
interna, chirurgia, połoŜnictwo, doprowadza do potęŜnego długu, jak na skalę 
tego szpitala. Mający wcale nie najgorszy kontrakt, a w niektórych okresach 
duŜo lepszy jak wiele szpitali w mieście i województwie. śeby była sprawa 
jasna, te formy, które były przyjęte w szpitalu, formy zarządzania, są to formy 
przestarzałe, stare, które liczyły Ŝe jakoś to się ułoŜy samo, Ŝe będzie wszystko 
dobrze. Stare, panie Prezydencie, to jest dobre wino, skrzypce, wapno i Gierada.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Przysłuchują się poziomowi tej dyskusji nad budŜetem, zastanawiam się czy nie 
warto by zapraszać księdza biskupa na spotkanie przed kaŜdą sesją, a 
szczególnie przed absolutoryjna.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
N początek odniosę się do kilku merytorycznych punktów. Odnośnie peryferii 
miasta. Z duŜym trudem wygrzebaliśmy, przepraszam za słowo, te ulice które da 
się w tej chwili remontować. Ponad pół miliarda zł, jest w drugim programie 
funduszu spójności przeznaczonych na to, Ŝebyśmy w 100% skanalizowali i 
zwodociągowali to miasto. Gdzie będziemy kanalizować i wodociągować? Na 
peryferiach. To jest oczywiste. Pytanie czy mamy to wcześniej robić, czy mamy 
to uprzedzać? Nie. Niestety te procedury trwają. Jesteśmy na starcie pierwszego 
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programu. Myślę, Ŝe w przyszłym roku wystartuje juŜ. Tu wodociągi są 
beneficjentem. Ja mogę obiecać jedno. JeŜeli w drodze, lub obok drogi zostanie 
połoŜona kanalizacja i wodociąg, to po naszej stronie będzie burzówka i my 
zrobimy tą drogę. Przyznacie państwo, Ŝe bez sensu byłoby wchodzić w 
inwestycje, kiedy nie było podziemnego uzbrojenia. Tu pewna logika jest. Ja 
będę tego bronił, Ŝe nigdy, tak naprawdę ja nigdy nie traktowałem źle dzielnic 
peryferyjnych, ale to wynikało z takiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. 
Będziemy kibicować wodociągom, Ŝeby jak najszybciej te inwestycje zrobili. 
Na pewno, nawet jeŜeli w czasie roku trzeba będzie postawić taką propozycję, 
włączenia do budŜetu inwestycji peryferyjnej, to pewnie będzie zgoda na to, 
Ŝebyśmy te drogi robili. Ale drogi, których nie trzeba będzie naprawiać po roku 
czy po trzech latach. One powinny być robione zgodnie z nowymi standardami, 
które dziś są inne niŜ 20 lat temu. 
SłuŜba zdrowia. Ja przypomnę, bo moŜe niektórzy mają krótką pamięć, albo nie 
chcą wiedzieć o pewnych rzeczach. My czekaliśmy przez dwa lata na projekt 
restrukturyzacji, który zapowiadał rząd. Zapowiadał jeden rząd, potem drugi. 
Drugi rząd zrobił projekt restrukturyzacji, który nas rozczarował. Przystąpiliśmy 
do restrukturyzacji w obszarze POZ-ów. W ten sposób ubyło nam długu na 
około 20 mln. zł. Nie jest to bez znaczenia. W przypadku szpitala nie podjęliśmy 
procesu restrukturyzacji finansowej bo musielibyśmy zrezygnować z 
przekształcenia. Oznaczałoby to wyrok na ten szpital. Pewnie jakąś formą 
nepotyzmu jest to Ŝe tam się urodziłem i moje dziecko się urodziło. Mam do 
tego szpitala ogromny sentyment i myślę, Ŝe historycznie jest tak wpisany w 
nasz krajobraz, Ŝe trudno sobie wyobrazić Kielce bez tego szpitala. Dzisiaj 
mogę z duŜą satysfakcją powiedzieć, Ŝe pani dyrektor ma sporo wolnych 
środków. Nie będę mówił ile lekarze zarabiają, Ŝeby nie robić propagandy. 
Zarabiają nieźle. Ja wiem, bo ja widziałem płace. Gratuluję pracownikom, bo 
naprawdę mają w tej chwili dobrze. Być moŜe będzie trzeba podjąć dalszą 
restrukturyzację, polegającą na zbyciu udziałów. Być moŜe spółce 
pracowniczej. Cały czas słuŜba zdrowia jest problemem dla Polski. To nie jest 
uregulowane i to będzie kipieć. Wszyscy wiedzą o tym. Muszą być jakieś trudne 
decyzje, Ŝeby raz na zawsze rozstrzygnąć i rozwiązać te problemy. Nie 
chciałbym, Ŝe wydajemy z jednej strony tak ogromne pieniądze, Ŝeby ci 
pracownicy, co juŜ zapowiadali, Ŝe jak się nie dogadają z panią dyrektor to 
przyjdą do Prezydenta. Przyjść mogą ale niewiele uzyskają. Dlatego, Ŝe są 
oczywiście statutowe organy, to po pierwsze, a po drugie właściciel zawsze ma 
coś do powiedzenia. Nie chcę być właścicielem słuŜby zdrowia. Po to przez pięć 
lat zrobiliśmy tą operację, Ŝeby miasto miało gwarancję, Ŝe nigdy juŜ słuŜba 
zdrowia nie zadłuŜy naszego miasta, bo wchodzimy w niezwykle 
skomplikowane procesy inwestycyjne i finansowe. W przyszłorocznym 
projekcie, znalazło się uregulowanie tych kwestii. Będziemy 
najprawdopodobniej jedynym miastem w Polsce, które nie będzie miało pod 
dywanem długów. Tak to moŜna nazwać. Te długi nie są wykazywane w 
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oficjalnych sprawozdaniach. One nie dokładają się do 60%. Gdyby tak było to 
Kraków powinien juŜ mieć komisarza. Ustawa mówi wyraźnie Ŝe ten dług i tak 
będzie długiem samorządu. Lepiej było podjąć w tej chwili decyzję ostateczną i 
wyjąć te długi na światło dzienne. JeŜeli my się pozadłuŜamy w róŜnych 
instytucjach bankowych na to, Ŝeby zrealizować pieniądze unijne to nagle 
moŜemy doprowadzić nasz miasto do katastrofy finansowej. Uczciwością 
wobec mieszkańców jest powiedzenie Ŝe ten dług nas czeka. Chciałbym, Ŝeby 
do końca 2008 roku został zakończony proces likwidacji zarówno szpitala jak i 
zozu. Myślę Ŝe pan Kubik teŜ się sprywatyzuje jako lekarz i będzie to ostatni akt 
naszego władztwa nad słuŜbą zdrowia, co nie znaczy Ŝe nie będziemy 
kontrolować. Mamy obowiązek monitorować i nadzorować te wszystkie 
procesy. Nie sądzę, Ŝeby było one złe.  
JeŜeli chodzi o inicjatywy lokalne, które poruszył radny Rupniewski, 
zapewniam pana, Ŝe kaŜda inicjatywa, która spełnia minimum warunków jest 
bardzo powaŜnie przez nas traktowana i nie zdarzyło się Ŝeby nie była 
zrealizowana. Rada uchwaliła pewne reguły gry. Niestety zuboŜenie 
społeczeństwa z jednej strony, z drugiej strony pewien wysiłek ponad siły dla 
tych społeczności, powoduje, Ŝe musimy być bardziej spolegliwi. Wszyscy 
wiedzą w tym urzędzie, Ŝe inicjatywa lokalna, nawet nie ze względu na 
finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia, bo jest to często dofinansowanie 
śladowe, ale na to Ŝe komuś się chce, Ŝe się angaŜują, Ŝe budują i potem będą 
chodzić jak koło swojego i szanować. Sam, nie będąc jeszcze Prezydentem 
uczestniczyłem w takim przedsięwzięciu i wiem, Ŝe absolutnie warto takie 
inicjatywy wspierać i będę to robił.  
Pan radny Kubik i pan radny Wołowiec odnieśli się do inwestycji sportowych. 
Była dyskusja między lodowiskiem na przestrzeni półotwartej a zamkniętym. 
Jestem zwolennikiem zamkniętych przestrzeni, poniewaŜ moŜemy wykształcić 
pewne przyzwyczajenia całoroczne. Gdy zrobimy za podobne pieniądze coś co 
będzie działać przez pięć czy sześć miesięcy – to nie warto. Mam nadzieję, Ŝe to 
zrobimy. Zrezygnowałem z optowania za 50 metrową pływalnią olimpijską z 
kilku względów. Jedną z racji było to, Ŝe tak naprawdę basen, który mamy w 
województwie, w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie jest w pełni wykorzystany. 
JeŜeli my zrobilibyśmy ten basen, to stanowimy konkurencję dla Ostrowca. 
Osłabiamy ich placówkę co nie jest naszym celem. Proszę zwrócić uwagę na 
pewną reklamówkę dotyczącą sportu w Kielcach. My się chwalimy basenem w 
Ostrowcu. MoŜe w przypadku piłki noŜnej by to nie przeszło, ale w przypadku 
pływania jest to obiekt, który równieŜ kielczanom moŜe słuŜyć. W zamian, 
uwaŜam, Ŝe do końca tej kadencji powinniśmy wybudować dwa 
dwudziestopięciometrowe baseny. Jest teraz jeden na zachodzie i północy, 
powinny powstać jeszcze na południu i wschodzie, Ŝeby to jakoś równomiernie 
rozłoŜyć. Jest to ambitny plan. Jeden na pewno będzie, co do drugiego, mam 
nadzieję Ŝe państwo w tym pomoŜecie.  
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Pierwszy raz nastąpiło na tej sali coś co mnie niezwykle ucieszyło, panie 
Przewodniczący Siejka. Dlatego, Ŝe dotąd odnosiłem wraŜenie, Ŝe pewne 
standardy przenosimy z Wiejskiej w Warszawie do tej sali. Było to bardzo 
często nierozsądne z róŜnych stron. Nie dawało to impulsu społeczeństwu, bo z 
tego miejsca padały róŜne gorzkie, cierpkie słowa. Wiele Ŝółci się wylało. Mnie 
to osobiście nie zaszkodziło w wyborach. Tym, którzy to mówili specjalnie nie 
pomogło, więc pytanie po co mamy sobie wzajemnie szkodzić? Mamy róŜny 
światopogląd, mamy róŜną historię za sobą ale łączy nas jedno. Tą jedną sprawą 
jest interes naszego miasta. Powinniśmy wszyscy tworzyć zespół. Bo wiem Ŝe 
wszyscy jesteście kolegami. Jak się wychodziło na mównicę to bardzo często 
wychodziła jakby agresja. Dlatego pana deklaracja mnie bardzo cieszy, bo nagle 
mówimy o Kielcach. JeŜeli coś jest złego, to zapewniam pana, Ŝe ktokolwiek z 
Lewicy i Demokratów, Pis-u, czy Platformy, będzie mówił krytyczne słowa, to 
ja ich będę słuchał. Jestem w stanie ocenić czy to jest do dyskusji, czy to jest 
problem nad którym rzeczywiście popracować. To, kto to mówi, nigdy nie miało 
dla mnie znaczenia. Zawsze traktowałem to niezwykle powaŜnie. Taka jedność 
miedzy członkami Rady Miejskiej jest niezwykle waŜna. Niezwykle waŜna, 
dlatego, Ŝe wchodzimy w tej chwili w obszar, który jest niezwykle 
odpowiedzialny przez to, Ŝe będziecie państwo, najprawdopodobniej, 
akceptowali ten budŜet, podejmujecie na równi ze mną zobowiązanie wobec 
społeczeństwa. Podejmujemy pewną odpowiedzialność za realizację budŜetu. 
Mam nadzieję, bo Ŝyjemy w takich czasach, których jest niewiele, Ŝe obrócimy 
się za kilka lat do tyłu i powiemy – „Tak. To myśmy to miasto zbudowali. 
Wszyscy razem.”. Nie Lubawski. Ja tu zawiaduję. Tak naprawdę na tej sali 
zapadają ostateczne decyzje. Czy jest to łatwe? Nie. Jest niezwykle wiele 
problemów. Ja się osobiście tych problemów nie boję. Wychodzę im naprzeciw, 
bo inaczej nie powinienem być Prezydentem. Mam nadzieję, Ŝe i wy się nie 
będziecie bać i będę miał w was partnerów. Wierzę w to. Taka jedność w 
sprawach Kielc jest niezwykle potrzebna naszemu miastu. Jest to handicap, 
który nas absolutnie promuje w stosunku do innych stolic województw. Powiem 
co nam grozi. śeby nikt nie był zaskoczony. Ten optymizm, który wynika z 
naszego budŜetu, trzeba zepsuć pewnymi zagroŜeniami. śeby dopiąć uczciwości 
dzisiejszego spotkania naleŜy to powiedzieć. Po pierwsze, nie mamy 
najmniejszego pojęcia jakie będą decyzje w sprawie RPO. Jest tam kilku 
członków zarządu województwa ale jest juŜ późno. Drugim problemem jest 
wzrost kosztów inwestycji w najbliŜszym czasie. Czy wzrosną o 20%? Nie 
zdziwmy się jak wzrosną o 100%. MoŜemy zobaczyć co się stało na 
oczyszczalni ścieków w Nowinach. Inwestycja miała kosztować 300 mln i 
gdybyśmy nie weszli w projekt unijny to za te 300 mln byśmy ją wybudowali. 
WydłuŜyły się procedury o trzy lata i teraz kosztuje 600 mln. Unia dopłaca tylko 
150 mln. Ten remont oczyszczalni będzie nas kosztować 450 mln a mógł 
kosztować 300. Czy my stoimy w takim samym miejscu? Tak. Stoimy w bardzo 
niebezpiecznym miejscu. JeŜeli nie stworzymy pewnych gwarancji, albo 
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pewnych zabezpieczeń. Nie wiadomo czy moŜna w ogóle stworzyć jakieś 
zabezpieczenia. Być moŜe będzie to nas przerastać. Przynajmniej zdajemy sobie 
z tego sprawę. Powiedziałem panu Marszałkowi, Ŝe nie jest do przyjęcia 
dofinansowanie 60% dróg, kiedy moŜna dofinansować 85%. Te 60%, z naszych 
wyliczeń stanowi juŜ tylko 40%. JeŜeli inwestycja podroŜeje o 100% to będzie 
to juŜ tylko 20%. Która gmina wyłoŜy 80% na drogi? Dziś kaŜda z gmin liczy 
na ten cel 15%. Są to niezwykle waŜne problemy. RozwaŜamy je. Czy 
znajdziemy wykonawców na wszystkie inwestycje? My mówimy, Ŝe 
wybudujemy lodowisko, dwa baseny. Moim zdaniem w przyszłym roku jeszcze 
znajdziemy. Za to w 2010 roku będzie to mało prawdopodobne, Ŝeby ktoś zrobił 
drogę gminną. Nie będzie się to opłacało. Na inwestycje rzędu 3-5 milionów 
nikt nie będzie wchodził, poniewaŜ stworzenie samego placu budowy jest juŜ 
pewnym problemem, kiedy moŜna wejść na 50 milionową inwestycję i mieć o 
taki sam procent więcej zarobku. Czy my mamy jakiś wpływ na potencjał 
wykonawczy w naszym regionie? Mamy jedno, mamy materiały budowlane, 
które są pewną szansą. Musimy rozmawiać z kopalniami, z cementowniami. 
Takie półformalne rozmowy. My takie rozmowy prowadzimy. Jak to się dalej 
potoczy? Tego nadal nie wiemy. Następnym problemem jest to, czy 
zobowiązania Rządu, wszystkie Rządy są takie same. Sam byłem 
przedstawicielem Rządu w regionie i wiem jakimi prawami się rządzi. Czy 
wywiązanie się z tych zobowiązań będzie spójne z pieniędzmi? Czy , jeŜeli 
dopłacamy dziś 30 mln. zł do edukacji, czy nie będziemy musieli dopłacać 50 
mln. bo są zobowiązania odnośnie funduszu płac? Ja tego nie wiem. Mam 
nadzieję, Ŝe będzie odpowiedzialność w Rządzie, w Ministerstwach. Pewności 
nie mamy. Ostatni, zasadniczym problemem jest jaki będzie rozwój 
gospodarczy Polski? Czy zawsze będziemy mieli PKB w wysokości 5,7%? 
Tego nie wiem. Dziś jest to wróŜenie z fusów. Niestety tendencje światowe nie 
są dobre. To co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to co się dzieje na świecie 
nie jest sprzyjające. Rząd jeŜeli nie będzie podejmować trudnych decyzji, 
bardzo trudnych decyzji, to moŜe ten rozwój paść. To znaczy, Ŝe nasz udział w 
dochodach, podatkach od osób prawnych i fizycznych spadnie a pomoc 
społeczną trzeba będzie wzmocnić. Jest to ze sobą powiązane. Ja stawiam te 
pytania, Ŝeby kaŜdy z nas się zastanowił jak trudna droga nas czeka. Ale drugiej 
szansy nie dostaniemy. Dziś ktoś chce nam dać pieniądze. Musimy odwaŜnie do 
tego podchodzić i potrzebna jest do tego współpraca. Myślę, Ŝe dzisiejsze 
wypowiedzi w sprawie budŜetu są merytoryczne. Nie są przesiąknięte Ŝadną 
polityką, dotyczą miasta, za co wszystkim radnym serdecznie dziękuję.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskie 
Dziękuję panie Prezydencie. Bardzo się cieszę, Ŝe był pan przygotowany 
równieŜ na taki obrót sprawy.  
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Radny Jan Gierada 
Przypomina mi się kawał jak menel patrzy w wystawę około pół godziny. Ktoś 
przechodzi i pyta – na co pan tak patrzy? Ten odpowiada: Proszę pana, świat na 
krawędzi stoi, wino 3,50 zł, korkociąg 89 zł. 
Świat na krawędzi stoi, Ŝe lekarze tak dobrze zarabiają w Szpitalu Miejskim, o 
czym pisała prasa – ponad 5.500 zł. I Bogu dziękować Ŝe tak zarabiają, ja się 
cieszę, Ŝe tak zarabiają, niech zarabiają jak najwięcej. Mam tylko prośbę do 
pana Prezydenta. Jak będziecie im składać Ŝyczenia, czy oni wam, pewnie was 
zaproszą bo Szpital podlega miastu, Ŝebyście powiedzieli tym dobrym lekarzom, 
Ŝe nie pluje się na swojego szefa w gazetach, skoro się tak dobrze zarabia. Ja 
będę zawsze tej kobiety bronił, bo ją znam nie od dziś. Niech nie opisują Ŝe ma 
iść do pakamery, niech nie piszą o wotum nieufności, bo jeszcze nie dorośli do 
jej kultury. To robią tylko i wyłącznie lekarze. Przykro mi jest, Ŝe na swojego, 
dobrego szefa, kobietę, której będę bronił do ostatnich dni, tak się pluje. Tak nie 
robi człowiek, który dobrze zarabia w firmie. Bardzo proszę, Ŝeby pan im 
zwrócił w moim imieniu uwagę. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Panie Prezydencie, ja pozwolę sobie na kilka zdań dotyczących dialogu, o 
którym pan wspomniał. Myślę, Ŝe ten dialog miedzy panem a radnymi, w tym 
równieŜ, a moŜe przede wszystkim radnymi Lewicy i Demokratów będzie tym 
większy, im częściej biedzie pana stać na powiedzenia, Ŝe się pan pomylił. 
Cieszę się, Ŝe pan dziś powiedział „myślałem o basenie 
pięćdziesięciometrowym, a wybudujemy dwa dwudziestopięciometrowe”, Ŝe 
„myślałem o tunelu pod Katedrą a jest on zbyteczny”. JeŜeli pan powie dalej 
„parking na placu Konstytucji, jak uwaŜa większość kielczan, jest niepotrzebny, 
to go nie wybuduję a nie będę budował na siłę”, to ten dialog będzie coraz 
większy. JeŜeli będzie pan chciał skorzystać z naszych rad, spotkać się choćby 
raz w roku z klubem Lewicy i Demokratów, to podpowiemy wiele elementów, 
które staramy się, chociaŜby przez komisje podpowiadać. Wszystkiego dobrego 
Ŝyczymy.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Muszę to powiedzieć. Nie zostałem zaproszony nigdy na takie spotkanie. Ja się 
nigdy nie wpraszam na siłę i jeŜeli mnie zaprosicie to się pojawię nawet raz w 
miesiącu.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskie 
Ja pozwolę sobie jeszcze na osobisty akcent, poniewaŜ my z małŜonką teŜ 
rodziliśmy się na Kościuszki, nasi trzej synowie. Tylko nasza córka wybrała 
dyrektora Gieradę do narodzin.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/357/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił pięciominutową 
przerwę. 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Pkt. 7. 11 – 7.13 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował trzy projekty 
uchwał w sprawie: 
1. uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych na lata 2008-

2012 (pkt. 7.11); 
2. uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na lata 2008-2012 (pkt. 

7.12); 
3. wyraŜenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy 
ulicy Lipa 2 (pkt. 7.12). 

 
W związku z wystąpieniem pana Wielgusa proszę pana Przewodniczącego o 
zwolnienie z uzasadnienia tych dwóch projektów uchwał, bo on to zrobił duŜo 
lepiej niŜ ja bym potrafił. Chodzi o dwie pierwsze uchwały dotyczące grypy i 
pneumokoków. Pan doktor Wielgus w swoim wystąpieniu tak pięknie to 
uzasadnił, Ŝe ja taki nie potrafię. Proszę o zwolnienie z uzasadnienia.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jest pan zwolniony. Z uzasadnienia. Bo pan Prezydent, jak powszechnie 
wiadomo, nie moŜe być zwolniony. 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Jeśli chodzi o uchwałę numer trzy, którą mam państwu zarekomendować, to 
rzecz polega na tym, Ŝe pan Prezydent Rudy Śląskiej wystąpił do nas z prośbą, 
abyśmy wyrazili pozytywną opinię w przedmiocie reorganizacji słuŜby zdrowia, 
której on u siebie dokonuje. Dlatego się do nas zwrócił, poniewaŜ wśród 
pacjentów tej przychodni pojawiali się obywatele gminy Kielce. Dlatego on 
musi mieć naszą uchwałę, wyraŜającą pozytywną opinię w stosunku do jego 
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zamiarów. Proszę państwa, byśmy panu Prezydentowi i samorządowi Rudy 
Śląskiej nie przeszkadzali w ich planach restrukturyzacji słuŜby zdrowia.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
Postanowiłem zabrać głos w tych dwóch punktach, ale odniosę się do dwóch 
uchwał, które za chwileczkę będziemy głosować, czyli uchwalenia programu 
profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych i programu szczepień przeciwko grypie. 
Na ostatnim posiedzeniu, Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
zajmowała się oceną realizacji programów profilaktycznych i programów 
szczepień wykonanych w 2007 roku. Pozwólcie mi państwo,. śe podzielę się z 
państwem pewnymi konkluzjami, które jako Przewodniczący Komisji, jako 
Komisja, Ŝeśmy wyciągnęli z tego sprawozdania, przedstawionego nam przez 
zastępcę dyrektora Wydziału, pana Krzysztofa Sławińskiego. Chciałbym 
powiedzieć, Ŝe wygląda to idealnie, ale idealnie nie wygląda. Nie wygląda 
idealnie i ta opinia została przedstawiona przez fachowców w swoich 
dziedzinach, czyli przez nieobecnych tutaj, niestety, pana doktora Góździa i 
pana doktora Wielgusa, którzy mają wiele szersze pojecie na temat wszelkiego 
rodzaju zakaŜeń i kwestii zdrowotnych niŜ ja, bo są po prostu lekarzami. Ja 
chciałbym się skupić tylko na ocenie jednego programu, z którego niestety 
miasto Kielce w 2008 roku postanowiło zrezygnować. Postanowiło 
zrezygnować dlatego, Ŝe pomimo wielokrotnie, w trakcie roku budŜetowego 
obcinanych środków na profilaktykę próchnicy wśród dzieci i młodzieŜy i 
kwoty, która finalnie została w tym programie czyli 35.536 zł, co jest kwotą 
śmieszną jeśli chodzi o całość tych programów, które obejmują kwotę ponad 2 
mln. zł. Program ten i tak został zrealizowany tylko w 90%. Panowie 
doktorowie dzielili się z nami takimi konkluzjami, bo oczywiście zostały nam 
przedstawione powody tego Ŝe kłopoty z realizacją tego programu są tak duŜe, 
Komisja wyraziła ubolewanie, Ŝe miasto postanowiło z tej profilaktyki 
próchnicy zrezygnować, ze względu na to, Ŝe w tej dziedzinie nie jest najlepiej. 
JeŜeli chodzi o zdrowie uzębienia, szczególnie młodszego pokolenia. O czym 
niewiele osób wie, ja teŜ się dowiedziałem ze szczegółami na ostatniej Komisji, 
powikłania, które wynikają z powodu próchnicy, mogą dotknąć w zasadzie 
całości funkcjonowania organizmu dziecka. śałuję, Ŝe z tego miasto Kielce 
rezygnuje. Argumentacja pana dyrektora Sławińskiego, który przedstawiał nam 
to sprawozdanie, jest taka, Ŝe rezygnuje poniewaŜ są problemy z realizacją tego 
programu. Druga konkluzja, to taka konkluzja, Ŝe miasto generalnie nie 
dysponuje programem profilaktyki zdrowotnej, jako takiej, scentralizowanym, w 
którym ujęte byłyby te działania z zakresu profilaktyki i szczepień ochronnych. 
Liczymy, Ŝe to się zmieni. Pan dyrektor Sławiński nam to obiecał. Liczymy 
równieŜ na to, Ŝe promocja tych programów szczepień ochronnych będzie 
większa niŜ była w tym roku, dlatego, Ŝe z informacjami, z którymi my Ŝeśmy 
się spotykali, z informacji, które nam przekazywano moŜna wysnuć bardzo 
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prosty wniosek. Te wykonania, dlatego są niepełne, pomimo dosyć sporej kwoty 
na to przeznaczonej, dlatego, Ŝe ta informacja jest niewystarczająca. Promocja 
tych programów jest niewystarczająca. Liczymy, panie Prezydencie, na to, Ŝe to 
w tym roku się zmieni, dlatego, Ŝe nie moŜe być tak, i zmieni się równieŜ 
monitoring wykonania pewnych szczepień. Dlatego, Ŝe niektóre przychodnie, 
które są oferentem w tych programach, np. z zakresu szczepień przeciwko 
grypie, mają wykonanie na poziomie 24% a niektóre mają wykonanie na 
poziomie 87%. W związku z powyŜszym, i pan dyrektor Sławiński, równieŜ nie 
był w stanie powiedzieć, z czego tak duŜe rozbieŜności wynikają. Liczymy 
równieŜ na to, Ŝe państwo wybierając tych oferentów do realizacji tych 
programów szczepień w roku 2008, wezmą pod uwagę zobowiązania, które 
powzięły na siebie niektóre nzozy i się z tego nie wywiązały. Tak nie moŜe być, 
Ŝe te dysproporcje są tak duŜe. Natomiast, mamy nadzieję, Ŝe realizacja tych 
programów w roku 2008 będzie na trochę wyŜszym poziomie niŜ w 2007 i 
zadbają państwo o odpowiednią promocję prowadzonych programów.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ja rozumie, Ŝe pan Przewodniczący wypowiedział się juŜ przeciwko 
pneumokokom i grypie?  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
Ja się nie wypowiadałem ani przeciwko pneumokokom ani przeciwko grypie, 
jeŜeli chodzi o ścisłość. Wypowiadałem się w sprawach tych dwóch projektów 
uchwał. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
To miałem na myśli. Generalnie wszyscy jesteśmy przeciwko tym wirusom.  
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta 
Nikogo nie jesteśmy w stanie zmusić do tego, Ŝeby się zaszczepił. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki 
zakaŜeń pneumokokowych na lata 2008-2012. (pkt. 7.11) 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/357/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń 
pneumokokowych na lata 2008-2012. 
 
II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu szczepień 
przeciw grypie na lata 2008-2012. (pkt. 7.12) 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/358/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na 
lata 2008-2012. 
 
III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej 
likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2. (pkt. 7.13) 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/359/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni 
Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2. 
 
Pkt. 7. 14 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie podziału Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76. 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej nie mogą ze sobą 
funkcjonować, w jednym domu pomocy, dwa oddziały, w których byłyby osoby 
starsze przewlekle, somatycznie chore oraz męŜczyźni z przewlekłymi 
chorobami układu nerwowego. W związku z tym, Ŝe taką sytuację mamy w 
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej, proponuje się, aby powołać 
dwa odrębne byty organizacyjne, dwie odrębne jednostki budŜetowe. Wówczas 
będziemy w zgodzie z obowiązującymi w tej materii przepisami. śycie w tych 
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domach układa się bardzo dobrze i nie ma Ŝadnych problemów z tym 
sąsiedztwem.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/360/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie podziału Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76. 
 
Pkt. 7. 15 
 
Bernard Oziębły dyrektor 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. (z 
autopoprawką) 
Uchwała dotyczy: kanału sanitarnego w rejonie ulic Radzymińskiej i 
Leszczyńskiej, kanał sanitarny w rejonie ulicy Biesak, kanał sanitarny w rejonie 
ulicy Mahometańskiej, wodociąg w ulicy Domaszowskiej, OkręŜnej, kanał 
sanitarny w ulicy OkręŜnej, wodociąg w rejonie ulicy Stacyjnej i 
Klembowskiego, Tarasowej, Chorzowskiej. Środki przekazywane są do 
MZWiK w celu ich właściwej eksploatacji i obsługi. Przy opracowywaniu 
projektu uchwały, popełniłem błąd, za co przepraszam. Autopoprawka koryguje 
wartość wodociągu wymienionego w ostatnim punkcie. Zmienia się ona z kwoty 
523 243,47 zł na 523 413,47 zł. Błąd polegał na tym, Ŝe w ustalaniu wartości 
początkowej nie uwzględniliśmy opłat administracyjnych poniesionych w 2006 
roku.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/361/2007 z dnia 20 
grudnia 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. 
 
Pkt. 7. 16 
 
Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu targowisk miejskich. 
Projekt przedkładamy w celach porządkowych. Dotychczas nasze targowiska 
miały taki regulamin. Był on ustanawiany przez prezesa Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a 
szczególnie art. 7, ust. 1 pkt. 11 oraz art. 40, ust. 2, pkt. 4, sprawa regulaminów 
targowisk jest zadaniem własnym gminy i stąd nasz wniosek. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Dziękuję, Ŝe po prawie półrocznym sporze między mną a Prezydentem 
Gruszewskim, pan Prezydent Gruszewski przeczytał ustawę o samorządzie 
gminnym, gdzie jest mowa o tym, kto uchwala regulamin targowisk. NaleŜałoby 
się zastanowić, czy projekty uchwał związanych z działalnością komunalną nie 
powinny być opracowywane przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
a nie przez Projekty Strukturalne. Tylko dlatego, Ŝe pan dyrektor Pastuszko 
wykonuje czynności właścicielskie wynikające z udziałów w spółce PUK, 
pewnie został obdarzony tym obowiązkiem. Wiele rzeczy, które dotyczą miasta 
jest istotna z punktu widzenia tego wydziału. Istotniejsze i waŜniejsze jest to, Ŝe 
na podstawie regulaminów, które były ustalane przez prezesa PUK, Ŝaden stróŜ 
prawa, czyli policjant i straŜnik miejski, nie miał prawa wymierzyć Ŝadnego 
mandatu porządkowego ludziom, którzy przekraczali przepisy porządkowe. 
Powodem jest to, Ŝe nie były one uchwalone przez Radę Miejską. W tej chwili, 
jak to uchwalimy, będzie taka moŜliwość.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/362/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich. 
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Pkt. 7. 17 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad 
wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce. 
Projekt ma na celu zapełnienie „dziury legislacyjnej”, która powstała po wejściu 
w Ŝycie, w dniu 27 października 2007 roku, znowelizowanej ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, gdzie w sytuacji, kiedy przedłuŜamy dzierŜawę z 
dotychczasowym jej dzierŜawcą, na okres kolejnych trzech lat, w trybie ustawy 
o samorządzie, musieliśmy mieć kaŜdorazową zgodę Rady. Ten problem, ta 
uchwała eliminuje. Nie będzie potrzeby podejmowania w kaŜdej takiej sprawie, 
tego typu uchwał.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/363/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie zasad wydzierŜawiania i wynajmowania 
nieruchomości Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 18 
 
Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Łopianowej. 
Działki zostaną przeznaczone na budowę oczyszczalni wód deszczowych. 
Obszar wynosi około 15.000 m2. Ta inwestycja jest wyjściem naprzeciw szeregu 
inicjatyw lokalnych dotyczących budowy dróg na osiedlu Ostra Górka.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/364/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych w Kielcach 
przy ul. Łopianowej. 
 
Pkt. 7. 19 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej. 
W nawiązaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, prosimy o wyraŜenie zgody 
na wydzierŜawienie na kolejny trzyletni okres. W sytuacji, kiedy wejdzie w 
Ŝycie uchwała podjęta przed chwilą, wówczas tego typu uchwały nie będą juŜ 
potrzebne. Podobnie było do tej pory, przed wejściem w Ŝycie ustawy o 
gospodarce.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/365/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach 
przy ul. Sandomierskiej. 
 
Pkt. 7. 20 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału w 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej 55. 
SprzedaŜ na rzecz współwłaścicieli w trybie bezprzetargowym. Powierzchnia 
266 m2. Udział gminy to niecała 1/3.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/366/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ul. Dymińskiej 55. 
 
Pkt. 7. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Dymińskiej. 
SprzedaŜ na rzecz współwłaścicieli w trybie bezprzetargowym. Powierzchnia 
220 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/367/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ul. Dymińskiej. 
 
Pkt. 7. 22 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Składowej 7. 
Powierzchnia 1588 m2. Udział gminy to ½. Nieruchomość jest zabudowana. 
Nieruchomość była własnością skarbu państwa, w tej chwili została 
skomunalizowana i jest moŜliwość sprzedaŜy na rzecz współwłaścicieli i 
pozyskanie pieniędzy dla gminy, nie dla skarbu państwa.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/368/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ul. Składowej 7. 
 
Pkt. 7. 23 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału w 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Sabinówek 7. 
Jest to działka prostokątna o powierzchni 742 m2. Udział gminy 1/6.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/369/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Sabinówek 7. 
 
Pkt. 7. 24 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Witosa. 
SprzedaŜ w drodze przetargu. Powierzchnia prawie 1400m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/370/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Witosa. 
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Pkt. 7. 25 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Działka ta jak i następne dwie znajdują się w ogrodzeniach osób fizycznych, z 
tyłu ich posesji na działce gminnej. Stan całej nieruchomości jest 
nieuregulowany, chodzi o brak rozliczenia księgi wieczystej. Sprawy te mogą 
potrwać,, natomiast chcemy mieć uregulowane kwestie korzystania z gruntu. 
Działka o powierzchni 660 m2. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/371/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach 
przy ulicy Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 26 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Działka o powierzchni 434 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/372/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach 
przy ulicy Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy. 
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Pkt. 7. 27 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Działka o powierzchni 434 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/373/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach 
przy ulicy Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Pkt. 7. 28 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwał w sprawach wydzierŜawiania nieruchomości połoŜonych w Kielcach. 
Są to uchwały, które chcemy wyeliminować z obrotu prawnego, wskutek 
zmiany okoliczności faktycznych. Dotyczy nieruchomości przy ul. Buczka i ul. 
Armii Czerwonej. Te nieruchomości zostały zwrócone, poniewaŜ w 1993 roku, 
czyli w rok po podjęciu uchwał, zmieniły się przepisy i umoŜliwiły one 
zwracanie nieruchomości. Zostały złoŜone wnioski i nieruchomości zwrócono w 
trybie administracyjnym. Uchwały stały się bezprzedmiotowe.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/374/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwał w sprawach wydzierŜawiania 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 29 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych za uŜytkowanie 
wieczyste gruntu, dla osób fizycznych o niskim dochodzie. 
W pierwotnym kształcie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w swej treści 
nie określała organu, który udziela bonifikaty. Wówczas podjęcie takiej uchwały 
było konieczne. Zmiana ustawy określiła i doprecyzowała, który organ ma to 
robić. Oczywiście treść uchwały jest zgodna z treścią ustawy. W sensie 
stosowania bonifikat nic się nie zmienia. Uchwała wskutek uregulowań 
ustawowych jest uchwałą martwą.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/375/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty 
od opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntu, dla osób fizycznych o 
niskim dochodzie. 
 
Pkt. 7. 30 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących 
dotychczasowymi uŜytkownikami wieczystymi. 
Uchwała była podjęta w roku 2002, natomiast w 2005 roku pojawiła się nowa 
ustawa o przekształceniu. Na podstawie nowej ustawy w 2005 roku Wysoka 
Rada podjęła kolejną uchwałę, dotyczącą udzielania bonifikat. W związku z 
powyŜszym obowiązuje nowa uchwała, tamta jest juŜ nieaktualna i naleŜy ją 
uchylić.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/376/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi uŜytkownikami 
wieczystymi. 
 
Pkt. 7. 30 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany 
nazwy ulicy w mieście Kielce. 
Zmiana dotyczy odcinka ulicy Gagarina, pomiędzy Aleją Legionów a ul. 
Ściegiennego. Nowa nazwa ulicy: Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Pułkownik 
Marian Sołtysiak, ps. „Barabasz” był postacią znaną i zasłuŜoną dla 
kielecczyzny. Dowódca legendarnego Oddziału Wybranieckich, który wsławił 
się wielokrotnymi akcjami podczas II Wojny Światowej, między innymi: 
zniszczenie dokumentów nazistowskich w siedmiu urzędach gminnych, liczne 
akcje dotyczące likwidacji konfidentów, zamach na gestapowca Hansa Franka, 
który niestety, mimo 14 ran przeŜył, rozbicie magazynu Ŝywności w 
Jędrzejowie, opanowanie Daleszyc, zniszczenie pociągu w pobliŜu 
miejscowości Miąsowa, opanowanie Chmielnika, zniszczenie linii wysokiego 
napięcia prowadzących do Chmielnika, itp. Ponadto pułkownik Barabasz był 
więziony po 1945 roku. Skazany na pięć lat więzienia, karę odbywał w 
więzieniu przy ul. Zamkowej. Powodem przedłoŜenia uchwały jest zbliŜająca 
się 12 rocznica śmierci pułkownika Sołtysiaka. Środowiska kombatancie 
wystąpiły do nas z prośbą o uhonorowanie tej osoby. UwaŜamy, Ŝe byłby to 
miły gest. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem wesprzeć w argumentacji dyrektora Filipa. Myślę, Ŝe postać znanego 
dowódcy Wybranieckich nie wymaga szerszej argumentacji. Sądzę, Ŝe jeŜeli 
ktokolwiek chciałby rozszerzyć swoje wiadomości, jest taka ksiąŜka „Chłopcy 
Barabasza”. Warto ją przeczytać. Dziś osiągnęliśmy kompromis, konsensus nad 
elementem strategicznym przy uchwalaniu budŜetu i projekt tej uchwały, mimo 
pewnej niejasności, stanowi teŜ element, jak moŜna pogodzić dwa zaszczytne 
cele i nie skompromitować miasta. Zawsze stawialiśmy, przy zmianie ulic, 
wytykaliśmy pewien istotny błąd, Ŝeby zmiany ulicy nie kojarzyły się ze zmianą 
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adresu. Ta autopoprawka docenia zasługi pana pułkownika Sołtysiaka 
„Barabasza”, ale teŜ nie kompromituje miasta, Ŝe pozbywa się ulicy Gagarina, 
pierwszego kosmonauty. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, Ŝe podzielenie 
ulicy, akurat w takich elementach, Ŝe część niezmieniona pozostaje tam gdzie są 
bloki mieszkalne, gdzie jest szkoła, gdzie nie trzeba zmiany adresów a część 
ulicy, której będzie dotyczyła zmiana nazwy zadość uczynią wszystkim 
kombatantom, działaczom wojskowym poniewaŜ mamy z jednej strony 
cmentarz partyzancki a z drugiej lokalizację stadionu. Myślę, Ŝe więcej takich 
decyzji a będą one świadczyły o rozsądku i nie będą nas stawiały w złym 
świetle.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Nie będę negował i absolutnie moje wystąpienie nie będzie zmierzać w kierunku 
podwaŜania, w jakiejkolwiek formule, formie, czy teŜ punkcie zasług tego 
szlachetnego człowieka. Moje wątpliwości i bez wątpienia argumentacja, Ŝe jest 
to człowiek wielce zasłuŜony dla ziemi świętokrzyskiej, dla Kielc, związany 
przez wiele lat z naszym miastem, nikt tego nie neguje. Moje wątpliwości 
zasadnicze, zresztą wyraziłem je równieŜ w głosowaniu przy rozszerzeniu 
porządku obrad, budzi tryb wprowadzania tego typu, to są jednak waŜne 
uchwały. Moje wątpliwości budzi tryb wprowadzania tego typu, waŜnych 
uchwał, który został w tym momencie zastosowany. Tym bardziej, Ŝe chciałem 
państwu przypomnieć, Ŝe jakby, jest to, uŜyję kolokwializmu „druga 
przymiarka” do wprowadzenia tej uchwały pod obrady Rady i próba jej 
przegłosowania. Nie sprzeciwiam się zmianie nazwy tego odcinka ulicy 
Gagarina na nazwę Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz. Sprzeciwiam się tylko 
takiej formule wprowadzania tego typu uchwał pod obrady Rady.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach 
Powiem tylko, Ŝe w tym wypadku cel uświęca tryb. Dzięki temu, Ŝe ta uchwała 
zostanie, mam nadzieję, podjęta przed końcem roku, Rada zachowa twarz przed 
środowiskiem kombatantów, przed tymi, którzy bili się u boku Barabasza i 
pozwoli teŜ wielu z nas spojrzeć prosto w oczy, tym zasłuŜonym kombatantom.  
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
Dodam jeszcze, Ŝe przedstawiciele i członkowie rodziny pułkownika czekali tu 
wcześniej. Niestety z uwagi na przeciągające się obrady zmuszeni byli odejść do 
swoich innych zadań. Są z nami w stałym kontakcie i obiecałem, Ŝe natychmiast 
po sesji zadzwonię do nich i poinformuję o wyniku. 
 
Radny Robert Siejka 
Bardzo się cieszę z tego, Ŝe Rada zachowa twarz. Chciałbym jednakŜe, Ŝeby 
urzędnicy teŜ myśleli w tych kategoriach, Ŝe to radni ale i urzędnicy muszą w 
tych kategoriach o tą twarz dbać. Co by się stało, gdyby tydzień temu, na 
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Konwencie, tą sprawę pan dyrektor przedstawił. Czy tydzień temu pan dyrektor 
nie wiedział, Ŝe przypada rocznica śmierci Barabasza? Chodzi o ten tryb. Dziś, 
przed sesją na Komisji Statutowej dostajemy projekt uchwały, która w trybie 
pilnym jest wprowadzana na obrady sesji. Wydaje mi się, Ŝe szacunek dla 
Komisji, dla radnych, wymagałby, Ŝeby tego typu sprawy były wcześniej 
przedstawiane i Ŝeby radni mogli to na Konwencie zatwierdzić. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/377/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kielce. 
 
Pkt. 7. 31 
 
Pan Władysław Boberek zastepca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego 
w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce. 
Jest to teren pomiędzy ulicą ks. J. Popiełuszki a ul Szwedzką, taką enklawą lasu 
na Kawetczyźnie. Teren niewykorzystany. W studium przewidziany pod 
zabudowę jednorodzinną. Chcemy to zmienić na zabudowę bardziej intensywną 
– wielorodzinną.  
Uchwała jak i kolejne jest ukierunkowana na pozyskanie najmniejszymi 
nakładami finansowymi terenów pod zabudowę mieszkaniową, aby 
doprowadzić do obniŜenia ceny metra kwadratowego powierzchni.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/378/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 8 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 32 
 
Dyrektor Władysław Boberek zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Uchwała dotyczy terenu po Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej przy ulicy 
Lecha, z główną funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Proceduralnie jest to ustawione w taki sposób, Ŝe zmiana studium poprzedza 
sporządzenie miejscowych planów, które są wymienione w pozycjach 35 i 36 
porządku obrad i dotyczą kolejno tych terenów.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/379/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 9 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 33 
 
Dyrektor Władysław Boberek zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce. 
Projekt obejmuje całe miasto i jest wynikiem przeprowadzonej w poprzednich 
latach analizy aktualności studium, które zostało uchwalone w 2000 roku i z 
róŜnych względów, zmiany przepisów prawa, upływu czasu, staje się po części 
nieaktualne. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
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Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/380/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 34 
 
Dyrektor Władysław Boberek zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – 
CHROBREGO – rejon ul. Lecha na obszarze miasta Kielce”. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/381/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 
V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha na obszarze miasta 
Kielce”. 
 
Pkt. 7. 35 
 
Dyrektor Władysław Boberek zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 
KAWETCZYZNA – Szwedzka” na obszarze miasta Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/382/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR 
IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” na obszarze miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 36 
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta zarekomendował projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia Powiatowi Kieleckiemu zadań 
publicznych wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu. 
W imieniu Prezydenta Miasta Kielce, przedmiotowe zadania obecnie wykonuje, 
na mocy porozumienia zawartego 31 marca 2004 roku ze Starostą Kieleckim, 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, który jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Kieleckiego. Na realizację tych zadań, miasto Kielce przekazuje co roku, 
Powiatowi Kieleckiemu, dotację celową w wysokości 50% kosztów działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy. W 2006 roku dotacja ta wyniosła 2.100.000 zł, 
natomiast w 2007 roku 2.212.000 zł. Propozycja Powiatowego Urzędu Pracy 
była, by dotacja na 2008 rok wynosiła 2.500.000 zł. Po stanowisku Komisji 
BudŜetu, w budŜecie na 2008 roku, kwota ta wyniesie 2.200.000 zł. W świetle 
aktualnie obowiązującego prawa, zakres zadań z zakresu aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych został znacznie rozszerzony nie tylko przepisami 
ustawy o promocji i zatrudnieniu ale równieŜ innymi ustawami, do których 
naleŜą miedzy innymi: ustawa o repatriacji, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do tych zadań naleŜą 
miedzy innymi zadania związane z zatrudnianiem osób bezdomnych, 
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, chorych psychicznie oraz osób, które 
nie wywiązują się z obowiązków alimentacyjnych wobec małoletnich dzieci i 
osób starszych. Chciałbym dodać, Ŝe te zadania nadal pozostają jako zadania z 
zakresu administracji rządowej, wykonywane mają być przez jednostki 
samorządowe szczebla powiatowego, ale równieŜ szczebla gminnego. Tych 
zadań, szczebla gminnego, nie moŜna powierzyć, na podstawie Ŝadnych 
porozumień Powiatowemu Urzędowi Pracy, w takiej strukturze, w jakiej 
funkcjonuje obecnie. Nie ma odpowiednich przepisów prawnych, które by to 
regulowały. Przedstawiając powyŜszą uchwałę, wnoszę o uchylenie wyŜej 
wymienionej uchwały. Da to podstawę do rozwiązania zawartego porozumienia, 
o którym mówiłem, za uprzednim rocznym okresem wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec 2008 roku. W efekcie tych działań, będzie utworzenie 
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Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Kielce, który stanie się jednostką 
organizacyjną miasta Kielce na prawach powiatu. Zmieni się równieŜ obszar 
działania obecnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, który jest jednostką 
organizacyjną Starostwa Powiatowego. Chciałbym podkreślić, Ŝe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa naleŜy wcześniej uzyskać zgodę właściwego 
ministra, w tym wypadku Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wysoka rado, te 
działania pozwolą Prezydentowi Miasta Kielce, przede wszystkim, na 
efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na 
aktywizację zawodową bezrobotnych z terenu miasta Kielce, zwłaszcza, Ŝe 
stopa bezrobocia w samym mieście od kilku lat spada i jest znacznie niŜsza niŜ 
w Powiecie Kieleckim. Dla przykładu stopa bezrobocia w mieście Kielce 
według stanu na koniec września 2007 wynosi 10,2%. W liczbach 
bezwzględnych 10774 osoby bezrobotne. W Powiecie Kieleckim stopa 
bezrobocia wynosi 20,2% i jest to 14080 osób bezrobotnych. Ponadto pozwoli 
to równieŜ na ukształtowanie nowej polityki aktywizującej bezrobotnych z 
terenu miasta Kielce w zakresie nie tylko ustawy o promocji i zatrudnieniu ale 
równieŜ ustaw obejmujących osoby z obszarów o których wspominałem 
wynikających z wymienionych ustaw. Ponadto da to moŜliwość aplikowania o 
większe środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego z 
przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki. Wreszcie, 
ponad wszelką wątpliwość, łatwiej będzie się dostać bezrobotnym z tereny 
naszego miasta do Powiatowego Urzędu, który będzie jednostką organizacyjną 
Miasta Kielce. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dodam jeszcze do tego, o czym mówił pan Sekretarz, Ŝe niewątpliwie działanie 
to ułatwi Ŝycie niepełnosprawnym bezrobotnym, jak równieŜ pracodawcom, 
którzy chcieliby zatrudniać osoby niepełnosprawne z terenu miasta Kielce. W 
tej chwili starosta, w tym wypadku Prezydent a w jego imieniu Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, jest wyposaŜony w narzędzia pomocowe, które 
zdecydowanie ułatwią Ŝycie tej grupie bezrobotnych i tej grupie 
przedsiębiorców.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Czy jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Kielce 
powstanie na części nieruchomości wykorzystywanej dotychczas przez 
Powiatowy Urząd Pracy, czy na oddzielnej nieruchomości? Czy jest planowane 
przejęcie części pracowników Powiatowego Urzędu Pracy? Czy są takie plany 
na dzień dzisiejszy?  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Uzgodniliśmy z marszałkiem i starostą, Ŝe od tej decyzji dajemy sobie jeszcze 
trzy miesiące, Ŝeby określić czy jest to decyzja ostateczna czy nie. Wydaje się Ŝe 
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tu nie ma odwrotu. Od 1 kwietnia powołalibyśmy dwa zespoły negocjacyjne. Ja 
zadeklarowałem, Ŝe na pewno nie zostawimy ich z ludźmi ani z problemami. Te 
zespoły określą w jaki sposób nastąpi to przemieszczenie i pan Marszałek i 
starosta zaproponował czy jest taka moŜliwość Ŝebyśmy zostali. Nie widzę 
problemów, myślę, Ŝe jest to dobra lokalizacja. Jednak jest za wcześnie Ŝeby 
rozstrzygać problemy lokalowe. Na pewno rozstaniemy się w przyjaźni. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XVIII/383/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 roku uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia 
Powiatowi Kieleckiemu zadań publicznych wynikających z ustawy o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 
 
Pkt. 8 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie Przewodniczący, w Statucie Miasta, jest zapisane, Ŝe Radę Miejską 
reprezentuje Przewodniczący Rady. Wnoszę o to, Ŝeby pan Przewodniczący 
Rady zareprezentował całą Radę. Przy okazji spotkań wigilijnych zawsze 
składaliśmy Ŝyczenia naszej Ewie, dyrektor Biura Rady Miejskiej. Pomogę w 
przytrzymaniu kwiatów a pan niech powie piękne zdanie. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pani Ewo. To nie tylko wigilia przypomina nam o pani, ale teŜ codzienne nasze 
spotkania z panią, zawsze otwartą na pomoc. Zawsze starającą się rozładować 
nawet najtrudniejsze sytuacje. Mam nadzieję, Ŝe nigdy nie opuści pani ten dobry 
humor, Ŝe zawsze będzie pani wspomagała radnych, bez względu na ich 
przynaleŜność. Za to jesteśmy pani równieŜ bardzo wdzięczni, Ŝe nie grupuje 
pani radnych ze względu na ich przynaleŜność i opcję. Tak na codzień, Ŝyczymy 
pani wielu radości, satysfakcji z wykonywanej pracy i tego co potrzebne jest 
nam wszystkim – nadziej na to Ŝe będzie lepiej i Ŝe nasze miasto, dzięki Radzie 
Miejskiej, której pani zawsze słuŜy pomocą i wsparciem, będzie kwitło.  
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Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 
1. Adam Jaskóła, 
2. Robert Siejka, 
3. Katarzyna Zapała. 

 
Radny Robert Siejka 
Na ostatniej sesji 22 listopada złoŜyłem interpelację w sprawie niedroŜnej 
kanalizacji deszczowej oraz tzw. łącznika drogowego przy ulicy Jagiellońskiej 
37. Chcę powiedzieć, Ŝe poczułem się bardzo dowartościowany, bo na tę moją 
interpelację otrzymałem w zasadzie dwie odpowiedzi. Jedną od pana Prezydenta 
Czesława Gruszewskiego a drugą odpowiedź od pana Prezydenta Andrzeja 
Syguta. Chcę powiedzieć w imieniu swoim i mieszkańców tego bloku przy ulicy 
Jagiellońskiej, Ŝe pana Prezydenta Gruszewskiego nie lubimy, bo pan Prezydent 
Gruszewski, po całej serii pouczeń i odsyłania do ustawy, napisał na końcu iŜ 
„uwzględniając powyŜsze okoliczności, udroŜnienie przyłącza kanalizacji 
deszczowej do przedmiotowego budynku nie naleŜy do zadań własnych gminy i 
nie moŜe być realizowane i finansowane z budŜetu miasta.”. Lubimy bardziej 
pana Prezydenta Syguta, bo na tą samą interpelację odpowiedział mi tak: 
„Informuję, Ŝe Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wystąpi do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z prośbą o wyodrębnienie ciągu 
pieszo-jezdnego z działek, na których leŜy przedmiotowy łącznik i 
przekształcenie ich na uŜytek drogowy. Pozwoli to na wykonanie niezbędnego 
remontu udokumentowanej infrastruktury drogowej.”. 
PoniewaŜ od niedawna, pan Prezydent ma trzeciego zastępcę, ja bym prosił, aby 
pan Prezydent Sayor przewaŜył tę sprawę, Ŝebym mógł mieszkańcom bloku 
przy ulicy Jagiellońskiej 37 odpowiedzieć jakie jest pańskie stanowisko w tej 
sprawie. Jest to dla nich istotna sprawa.  
 
Pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przedstawił zalecenie Rady Miejskiej w sprawie przekazywanie dywidendy, 
przypadającej do podziału dla wspólników spółki Targi Kielce Sp. z o.o. w 
Kielcach, z tytułu wypracowanego zysku rocznego za lata obrotowe, do 2015 
roku włącznie na inwestycje tej spółki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt zalecenia poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymuję się  – brak 
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Rada Miejska podjęła zalecenie z dnia 20 grudnia 2007 roku. 
 
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Chciałbym bardzo gorąco podziękować za udział w pogrzebie moje mamy. Za 
wszelkie kondolencje złoŜone mi osobiście i drogą sms-ową. Dziękuję za kaŜdą, 
najkrótszą, najcichszą modlitwę, która jest tak waŜna w drodze zmarłego do 
niebieskiej ojczyzny. Szczególnie dziękuję koledze Tomkowi Boguckiemu. Dziś 
spadło na niego wiele pochwał i do tych pochwał dołączam to podziękowanie. 
Bardzo duŜo pomógł mi w załatwianiu formalności związanych z pogrzebem. 
Bardzo tobie, Tomku, dziękuję. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przypominam o obowiązku złoŜenia oświadczeń lustracyjnych Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu. PoniewaŜ nie będziemy się prawdopodobnie widzieć w tym 
roku na sesji, składam państwu najserdeczniejsze Ŝyczenia, dobrej zabawy 
sylwestrowej i pomyślności w całym 2008 roku.  
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 20 grudnia 2007 roku. 
 
 

Protokółowała 
 

Małgorzata Gała 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


