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Protokół Nr XIX/2008 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 17 stycznia 2008 roku, w godz. 10.00-14.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych.  
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Otwieram 19 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 17 stycznia 2008 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta, jego zastępców a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu 
jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną 
relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Witam 
wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję, oraz tych, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szczególnie ciepło witam uczniów klasy czwartej, ze Szkoły Podstawowej 
Nr 18 w Kielcach, z wychowawcą, panią Marią Pawlik. 
Pozwólcie państwo, Ŝe w imieniu nas wszystkich złoŜę wyrazy głębokiego 
współczucia pani Jadwidze Skrobackiej, pracownikowi Urzędu Miasta, 
z powodu tragicznej śmierci jej córki, oraz naszemu koledze radnemu Janowi 
Gieradzie z powodu śmierci brata. 
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 9 stycznia 2008 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, od pana Prezydenta, następujące wnioski o wprowadzenie do 
porządku obrad następujących projektów uchwał: 

− Projekt Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok; 

− Projekt Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok; 

− Projekt Nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008rok; 

− Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce 
pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu Miasta Kielce 
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu 
Państwa; 

− Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta 
Kielce na okres od dnia 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r. 

 
Radny Tomasz Bogucki 
PoniewaŜ środki masowego przekazu a właściwie dziennikarze z gazet 
donoszą nam o kolejnych decyzjach Rządu pana Donalda Tuska o zdjęciu 
z list indykatywnych inwestycji, które dotyczą miasta Kielce, ostatnio została 
zdjęta bardzo istotna inwestycja, w Ministerstwie Ochrony Środowiska, 
dotycząca wodociągów i kanalizacji, w szczególności obszarów peryferyjnych 
miasta i gmin, które są w obszarze metropolitalnym. Zgłaszam wniosek, Ŝeby 
do końca dzisiejszej sesji moŜna było w porządku obrad umieścić punkt 
dotyczący uchwalenia Rezolucji do pana Premiera Donalda Tuska. Jestem 
w trakcie pisania tej Rezolucji i chciałbym poprosić pracowników Urzędu 
Miasta, Ŝeby pomogli mi w sformułowaniu ostatecznej treści tej Rezolucji. 
UwaŜam, Ŝe nie powinniśmy biernie słuchać tego, co przynoszą publikatory 
odnośnie decyzji ministerialnych, tym bardziej, Ŝe Poseł na Sejm, który był 
naszym Wiceprzewodniczącym w Radzie, nazwał ostatnio te decyzje 
skandalicznymi. W związku z tym naleŜałoby zabrać głos w tej sprawie 
i wnoszę, Ŝeby w porządku znalazł się punkt dotyczący podjęcia Rezolucji, po 
uchwaleniu uchwał.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Poddaję pod głosowanie wnioski dot. zmian porządku obrad. 
 
I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu Nr 1 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008 
rok. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu Nr 2 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008 
rok. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu Nr 3 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008 
rok. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce pełnomocnictwa do zatwierdzenia 
projektu Miasta Kielce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i BudŜetu Państwa. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych 
i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 01.04.2008 r. do dnia 
31.03.2009 r. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
VI.  Wniosek radnego Tomasza Boguckiego o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu Podjecie rezolucji Rady Miejskiej. 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
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nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający przedstawione zmiany. 
 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 

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

20 grudnia 2007r.  
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

2007 rok. 
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego w Kielcach za 2007rok. 
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kielcach na 

2008 rok oraz stałych komisji Rady Miejskiej. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok (pr. nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok (pr. nr 2); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok (pr. nr 3); 

4) uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń meningokokowych na 
lata 2008-2012; 

5) wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ulicy 
Sienkiewicza 78; 

6) udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce pełnomocnictwa do 
zatwierdzenia projektu Miasta Kielce współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa; 

7) wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych; 
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8) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
Al. Ks. Popiełuszki; 

9) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Podgórskiej; 

10) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Dymińskiej; 

11) zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy 
ul. Malików; 

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

13) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 
zastosowania umownych stawek oprocentowania rozłoŜonej na raty 
opłaty za przekształcenie; 

14) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach; 
15) uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach; 
16) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 10 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kielce; 

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

18) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 
01.04.2008r. do dnia 31.03.2009r.; 

19) odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Kielcach; 
20) odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Kielcach; 
21) zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miejskiej 

w Kielcach. 
10. Podjęcie Rezolucji Rady Miejskiej w Kielcach. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2007 r. Radny oraz kaŜdy 
uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 
rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń 
do protokołu.  
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Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 20 grudnia 
2007 roku. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVIII/2007  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 20 grudnia 2007 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję wszystkim przewodniczącym komisji, którzy złoŜyli zatwierdzone 
przez komisje plany pracy na pierwsze półrocze 2008 roku. Informuję, Ŝe 
planu pracy, nie złoŜyła jeszcze Komisja Gospodarki Przestrzennej.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem się odnieść do planów pracy poszczególnych komisji. Myślę, Ŝe czas 
najwyŜszy, minął juŜ rok i dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji, Ŝeby stałe 
komisje miały plany pracy. Chciałem w tym, miejscu, uderzając się w piersi, 
jako Rada Miejska, powiedzieć, Ŝe jesteśmy niekonsekwentni. Uchwaliliśmy, 
jakie mają być komisje stałe Rady Miejskiej i stała Komisja Ładu 
Przestrzennego Rady Miejskiej, jest przykładem całkowitego nieładu. Od 
września nie ma planu pracy i pracuje od przypadku do przypadku. Jest 
styczeń. Czy na następne półrocze teŜ będziemy mieli sytuację, kiedy ja nie 
będę wiedział czy jest Komisja czy nie i czy w takiej sytuacji będę mógł 
w niej wziąć udział? Na niektóre Komisje przychodzę, mimo, Ŝe nie jestem ich 
członkiem, bo jakaś sprawa mnie interesuje. Ład przestrzenny jest bardzo 
waŜną sprawą. Uczestniczyłem i uczestniczę w wielu inicjatywach lokalnych, 
które to inicjatywy protestują bądź mają wnioski do projektów planów 
przestrzennego zagospodarowania i nie mam gdzie porozmawiać z radnymi na 
ten temat. Nawet te posiedzenia, które są wyznaczane ad hoc, często się nie 
odbywają w tym czasie, kiedy zostały wyznaczone. Myślę Ŝe powinien juŜ być 
koniec tego bałaganu. JeŜeli wpisujemy w projekt planu pracy Komisji, Ŝe 
np. Statut będzie uchwalony w czerwcu 2007 a mamy styczeń 2008 i nic 
w tym temacie się nie zrobiło, to naleŜałoby się zapytać, czy to w ogóle 
robimy, czy nie robimy?  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pana wnioski przedstawię przewodniczącym komisji, które pan wymienił. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe między sesjami jedną interpelację złoŜył radny 
Witold Borowiec, w dniu 15 stycznia br.  
 



 7 

Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej: 
 
Informacja o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej 

(od 20 grudnia 2007r. do 17 stycznia 2008 roku) 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 
2007 roku wydałem: 
32 zarządzenia dotyczące: 

− zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2007r. – 
392/2007, Nr 405/2007, 

− zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2007r. – 
Nr 391/2007, Nr 406/2007, Nr 407/2007, Nr 411/2007, 

− zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Miasta 
Kielce na IV kwartał 2007 roku – Nr 410/2007, 

− ustalenia na 2008 rok planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami – 
Nr 7/2008, 

− ustalenia na 2008 rok planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – 
Nr 8/2008, 

− ustalenia układu wykonawczego budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok – 
Nr 9/2008, 

− ustalenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych 
z dzieckiem rodzin zastępczych działających na terenie miasta Kielce – 
Nr 390/2007, 

− korzystania i zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych 
samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy – 
Nr 404/2007, 

− wprowadzenia w Urzędzie Miasta Kielce uzupełnienia jednolitego 
rzeczowego wykazu akt – Nr 409/2007, 

− ustalenia Regulaminu świadczenia przez Miasto Kielce usługi demontaŜu, 
załadunku, wywozu i utylizacji odpadów azbestowych z pokryć 
dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych, 
realizowanej ze środków budŜetu oraz powołania Komisji do spraw 
rozpatrywania wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających 
azbest – Nr 412/2007 

− ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  na terenie Miasta Kielce 
w 2008 roku – Nr 1/2008, 
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− ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla 
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Kielcach w roku 2008 
– Nr 2/2008, 

− zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programów 
profilaktyki zdrowotnej – Nr 3/2008, 

− wykazu zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2008 roku ze 
środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Nr 4/2008, 

− powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 
stopień nauczyciela mianowanego – Nr 5/2008, 

− przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 
– Nr 6/2008, 

− powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków 
w Kielcach nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Miłej 52 – 
393/2007, 

− ustalenia terminu trwania prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy: 

o Kryształowej Nr 8, 10, 12, 14, 16, i 22, – Nr 394/2007, 395/2007, 
Nr 396/2007, Nr 397/2007, Nr 398/2007, Nr 399/2007,  

o Chęcińskiej 4 – Nr 400/2007, 
o Fosforytowej 1 – Nr 401/2007, 
o Szczygła 1 – Nr 402/2007, 
o Szkolnej 42 – Nr 403/2007 
oddanych na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ARMATURY” w Kielcach,  

− ustalenia stawek czynszu za dzierŜawę i najem nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2008 – Nr 408/2007. 

 
8 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu Miasta. 
 
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 18 projektów uchwał Rady 
Miejskiej 
 
Do pkt. 6 
 
Krzysztof Przybylski dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2007. /w załączeniu do 
protokołu/ 
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SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2007. 
 
W roku 2007 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce 
funkcjonowała w składzie powołanym Zarządzeniem nr 34 / 07 Prezydenta 
Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2007 roku. W skład Komisji wchodzą; 
1/ Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce, przewodniczący 

Komisji 
2/ Pan Witold Borowiec – radny Rady Miejskiej w Kielcach 
3/ Pan Mariusz Goraj – radny Rady Miejskiej w Kielcach 
4/ Pan Andrzej Sygut – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
5/ Pan Krzysztof Przybylski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce 

ds. bezpieczeństwa, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce 

6/ Pan Piotr Wójcik – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 
7/ Pan insp. Robert Dybka – Komendant Miejski Policji w Kielcach 
8/ Pan kom. Jarosław Kosik – Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach  
9/ Pan st. bryg. Ryszard Kępiński – Komendant Miejski Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w Kielcach 
10/ Pan Leszek Osterczy – kierownik Referatu Profilaktyki w Wydziale 

Edukacji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Kielce 
11/ Pan Władysław Kozieł – Komendant StraŜy Miejskiej w Kielcach 
W roku minionym Komisja odbyła 3 posiedzenia. Odbyły się one w dniach: 
28 lutego, 5 czerwca oraz 24 października.  
Na posiedzeniu Komisji w dniu 28 lutego 2007 roku omawiano następującą 
problematykę: 
− informację Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o stanie 

bezpieczeństwa w Kielcach w roku 2006 oraz kierunkach pracy kieleckiej 
policji w roku 2007 

− informację Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w roku 2006 oraz 
kierunkach pracy kieleckiej straŜy poŜarnej w roku 2007 

− informację Komendanta StraŜy Miejskiej w Kielcach o pracy kieleckiej 
straŜy miejskiej w roku 2006 oraz kierunkach pracy w roku 2007 

− informację dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o zasadach 
wdraŜania zmian w dotychczasowej organizacji ruchu drogowego na 
kieleckich ulicach oraz o zakresie takich zmian planowanych do realizacji 
w roku 2007 

− informację kierownika Referatu Profilaktyki w Wydziale Edukacji 
i Ochrony Zdrowia o zakresie i jakości realizowanych w Kielcach 
programów profilaktycznych odnoszących się do dzieci i młodzieŜy 
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 Komisja dokonała oceny przedstawionych informacji oraz zaaprobowała je 
w drodze głosowania. Dokonała jednocześnie - w drodze dyskusji - szeregu 
modyfikacji w sposobie realizacji omawianych kierunków pracy słuŜb i ogniw 
organizacyjnych podległych Prezydentowi Kielc w roku 2007. 
W posiedzeniu Komisji w dniu 5 czerwca 2007 roku uczestniczyli zaproszeni 
przez Prezydenta Kielc szefowie Prokuratury Rejonowej Kielce – Wschód 
oraz Prokuratury Rejonowej Kielce – Zachód. W trakcie posiedzenia 
omawiano następującą problematykę: 

− informację o kierunkach pracy realizowanych przez kielecką policję 
w związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji 
w Kielcach 

− informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 
podczas zakończonego sezonu piłkarskich rozgrywek ligowych wiosna 
2007 

− informację o decyzjach podejmowanych przez kieleckie prokuratury 
w sprawach odnoszących się do ujawnianych przez policję i straŜ miejską 
przypadków sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim  

− informację o stanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć wakacyjnych 
dla dzieci i młodzieŜy w związku z kończącym się rokiem szkolnym 2006 
/ 2007 

Członkowie Komisji dokonali omówienia oraz zaaprobowali dotychczasowe 
kierunki pracy kieleckiej policji przedstawione przez nowopowołanego 
Komendanta Miejskiego Policji insp. Roberta Dybkę.  
Obecni na posiedzeniu szefowie obu kieleckich prokuratur rejonowych 
pozytywnie ocenili zakres i jakość przedsięwzięć realizowanych dotychczas 
przez Prezydenta Kielc i Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach w sferze 
bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz zaproponowane zmiany. Wysoko 
oceniono współdziałanie kieleckich słuŜb porządkowych i podmiotów 
podległych Prezydentowi Kielc, akcentując konieczność medialnego 
eksponowania tego współdziałania i jego efektów.  
W dalszej części posiedzenia Komisja omawiała min. załoŜenia odnoszące się 
do zaproponowanej przez dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa oraz Komendanta Miejskiego Policji metody trwałego 
oznakowania tzw. metodą DNA miejsc pamięci narodowej, dewastowanych 
i rozkradanych przez złodziei metali wartościowych. Komisja zaaprobowała 
pilotaŜowe wdroŜenie tej metody znakowania, zobowiązując dyrektora 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce 
oraz Komendanta Miejskiego Policji do realizacji tej części programu jeszcze 
w roku 2007. 
Następnie Komisja zapoznała się szczegółowo z zakresem przedsięwzięć 
podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na stadionie 
i w całym mieście podczas rozgrywek ligowych. Komisja zapoznała się teŜ ze 
statystykami zdarzeń opisującymi ten stan w minionym okresie. 
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Zabezpieczenia te są realizowane przez kieleckie słuŜby porządkowe jak 
i podmioty podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielc np. Miejski 
Zarząd Dróg. Informacje przedstawiali odpowiedzialni za te zabezpieczenia 
Krzysztof Przybylski – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa oraz insp. Robert Dybka – Komendant Miejski Policji 
w Kielcach. 
Obecni na posiedzeniu szefowie obu kieleckich prokuratur rejonowych 
pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa zarówno na stadionie, wokół stadionu 
jak i w mieście w dni rozgrywek ligowych. Wysoko oceniono realizowane 
współdziałanie słuŜb miejskich w tym obszarze zagadnień.  
Następnie omówiono i zaaprobowano przedstawioną przez dyrektora 
Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Mieczysława Tomalę informację 
o stanie przygotowań do realizacji przez podmioty podległe Prezydentowi 
Kielc przedsięwzięć wakacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. 
Podczas posiedzenie Komisji w dniu 24 października 2007 roku omawiano 
następującą problematykę: 

− zaopiniowano projekt budŜetu Miasta Kielce na rok 2008 w dziale 
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” 

− omówiono informacje Komendantów Miejskiego Policji, Państwowej 
StraŜy PoŜarnej i StraŜy Miejskiej o stanie realizacji ustawowych zadań 
tych słuŜb w okresie minionych trzech kwartałów roku 2007 

− omówiono informację o stanie funkcjonowania systemu miejskiego 
monitoringu wizyjnego oraz zapoznano się z planowanymi kierunkami 
jego dalszej rozbudowy w roku 2008 

Omawiano ponadto kwestie związane z: 
− odnotowanym 9 – cio procentowym wzrostem przestępczości nieletnich  
− nagminnym łamaniem zakazu ruchu pojazdów cięŜkich na całym 

przebiegu ulicy Posłowickiej oraz zakresie przedsięwzięć jakie w tej 
sprawie podejmie Komendant Miejski Policji w Kielcach 

− uchybieniami stwierdzonymi w pracy policyjnego punktu przyjęć 
interesantów w dzielnicy Białogon 

− zasadami reorganizacji pracy miejskich słuŜb patrolowych w związku 
z występującymi brakami kadrowymi w tym pionie słuŜb 

− proponowanym wdroŜeniem systemu niezwłocznego odholowywania 
pojazdów zaparkowanym niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
i stwarzającymi tym samym zagroŜenie dla bezpieczeństwa innych 
uŜytkowników dróg 

− rozbudową systemu miejskiego monitoringu wizyjnego poprzez 
współpracę np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi, deklarującymi zamiar 
współfinansowania części przedsięwzięć  



 12 

Ustalono, Ŝe następne posiedzenie Komisji odbędzie się w miesiącu styczniu 
2008 roku po statystycznym podsumowaniu roku 2007 przez wszystkie 
słuŜby.  
 
Do pkt. 7 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego przestawił informację o pracy Komisji. /w załączeniu do 
protokołu/ 
 
SPRAWOZDANIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA 
KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE Z DZIAŁALNO ŚCI W ROKU 
2007. 
 
Komisja Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Miasta Kielce została powołana 
uchwałą nr III/56/2006 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 21 grudnia 2006 roku.  
Komisja pracowała w oparciu o plan roczny przyjęty na posiedzeniu w dniu 
20 marca 2007 r., w którym załoŜono komunalizację 40 nieruchomości. 
Z przyjętego planu udało się zrealizować 24 pozycje o łącznej powierzchni 36, 
5 ha. Ponadto w roku 2007 procesem komunalizacji objęto 12 nieruchomości 
nie ujętych w planie pracy Komisji o łącznej powierzchni ponad 3 ha, a takŜe 
Gmina Kielce uzyskała tytuł własności przez zasiedzenie o powierzchni 0,33 
ha. 
Zatem łącznie Kielce stały się w roku 2007 właścicielem około 40 ha 
nieruchomości i o tę wielkość wzrósł majątek miasta.  
Na wydłuŜenie i skomplikowanie procesu przejmowania nieruchomości na 
rzecz gminy Kielce ma wpływ konieczność: 

1. odszukiwania w archiwach dokumentów stwierdzających nabycie 
nieruchomości przez Skarb Państwa, np. decyzji wywłaszczeniowych, 

2. ujawniania nabytego przez Skarb Państwa prawa własności w księgach 
wieczystych, 

3. opracowania dokumentacji łączącej oznaczenia nieruchomości 
ujawnione w księgach wieczystych z aktualnymi oznaczeniami 
z ewidencji gruntów, 

4. zakładanie ksiąg wieczystych dla działek nie objętych księgami, lub dla 
których księgi zaginęły, 

5. prostowania mylnych wpisów w księgach wieczystych, 
6. regulowania stanów prawnych przed Sądem Rejonowym poprzez 

„zasiedzenie” 
7. dokonywania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntu 

podlegającego komunalizacji, 
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8. uzyskiwania dokumentów stwierdzających przejęcie nieruchomości na 
własność Skarbu Państwa w wyniku spadkobrania lub umów 
odszkodowawczych. 

W stosunku do nieruchomości skomunalizowanych w 2007 roku, w okresie 
wyłoŜenia spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu, nikt nie zgłosił 
zastrzeŜeń. 
W 2008 roku Komisja odbyła juŜ pierwsze posiedzenie w dniu 15 stycznia, na 
którym przyjęto plan pracy na rok bieŜący, w którym określono terminy 
posiedzeń oraz wstępny wykaz nieruchomości przygotowanych do 
komunalizacji.  
Komisja obradować będzie we wtorki, na ogół raz w miesiącu, co związane 
jest z procedurą wyłoŜenia spisów inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu 
oraz poinformowania o tym fakcie Wysokiej Rady. 
Szczegółowy harmonogram pracy Komisji do wglądu. 
 
Do pkt. 8 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
plan pracy Komisji na 2008 rok: 
 

PLAN PRACY 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach na 2008 r. 

TEMATYKA OBRAD TERMIN 
POSIEDZENIA 

Opracowanie planu pracy na 2008 rok. 15 styczeń 
g. 12.30 

Przedstawienie planu pracy do zatwierdzenia Radzie Miejskiej Sesja RM w dn. 
17 stycznia 

1. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2007 roku. 
2. Analiza realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych 

jednostek kontrolowanych przez kontrolę wewnętrzną i 
zewnętrzną w 2007 r. 

3. Przygotowanie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej 
związanych z kontrolą wykonania budŜetu Miasta na rok 
2007. 

4. Powołanie zespołów kontrolnych do prac nad sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2007r. 

12 luty 
g. 12.00 

Prace zespołów kontrolnych - sprawdzanie prawidłowości 
wykonania budŜetu za rok 2007 w wybranych jednostkach 
organizacyjnych Urzędu Miasta. 

18 luty – 11 marzec 
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1. Wysłuchanie informacji zespołów kontrolnych. 
2. Analiza zastrzeŜeń dotyczących wykonania budŜetu, 

wniesionych przez zespoły kontrolne. 
3. Podsumowanie kontroli w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji 

11 marzec 
g. 12.00 

Sporządzenie do RIO opinii w sprawie wykonania budŜetu za 2007 
rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta za 2007 rok . 

1 kwiecień 
g. 12.00 

Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO w sprawie 
absolutorium 

22 kwiecień 
g. 12.00 

Przedstawienie Radzie opinii o wykonaniu budŜetu za 2007 rok 
wraz z wnioskiem  w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. 

Sesja RM 
w dn. 24 kwietnia 

Kontrola trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd 
Miasta oraz jednostki organizacyjne (zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych) 

27 maj 
g.12.00 

Działania kontrolne w zakresie realizacji zamówień publicznych 24 czerwiec 
g.12.00 

Ocena przygotowań zamówień publicznych na zadania 
inwestycyjne zaplanowane na 2008 rok. 

22 lipiec 
g. 12.00 

Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta i inwestycji miejskich za 
okres I półrocza 2008 roku. 

30 wrzesień 
g. 12.00 

Działania kontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości 
w toku wykonywania budŜetu za 2008 r. 

23 październik 
 godz.12.00 
18 listopad  
godz. 12.00 

Podsumowanie pracy Komisji, sporządzenie sprawozdania 
z działalności za rok 2008. 

16 grudzień 
 godz.12.00 

 
Działania stałe: 

1) Opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miejskiej. 
2) Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie 

z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 
3) Zadania doraźne zlecone przez Radę Miejską.  

 
Radny Tomasz Bogucki 
Mówiąc o statucie, miałem w szczególności na myśli część dotyczącą Komisji 
Rewizyjnej. W lipcu ubiegłego roku, Komisja Rewizyjna dała projekt, zmian 
w regulaminie funkcjonowania Komisji Rewizyjnej. Nie moŜemy niektórych 
rzeczy skutecznie wyegzekwować od jednostek, które kontrolujemy w ramach 
Komisji Rewizyjnej, bez zmian w statucie. Apeluję, jeŜeli statut nie moŜe być 
od nowa, cały ustanowiony bo są jakieś przeszkody obiektywne, czy 
subiektywne, mnie bliŜej nieznane, Ŝeby Komisja Rewizyjna mogła pracować 
według nowych prawideł, które wynikają równieŜ z przepisów ustawowych. 
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Nie moŜemy, na przykład wyegzekwować zaleceń pokontrolnych 
w jednostkach, które w tej chwili są kontrolowane przez nas, bo taka 
procedura nie istnieje w regulaminie. Jest to nieodzownie konieczne, Ŝeby była 
skuteczna praca Komisji Rewizyjnej. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 
rok. 
 
Pkt. 9 
 
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 stałych. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą 
omówić szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem 
proszę o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku 
obrad. 
 
Do pkt. 9.1 
 
Jan Chudzik, zastępca dyrektora Wydziału BudŜetu zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok (projekt nr 1). 
Projekt dotyczy upowaŜnienia Prezydenta do uruchomienia kwoty 
8.800.000 zł, jako poŜyczki, dla Szpitala Miejskiego w Kielcach. Szpitala 
pozostającego w likwidacji. Udzielenie tej poŜyczki pozwoli na uregulowanie 
zobowiązań wobec siedemdziesięciu dziewięciu wierzycieli i jednocześnie 
pozwoli na zaoszczędzenie 1.750.000 zł, z uwagi na wykonanie spisanego 
w tej mierze porozumienia. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/384/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 9.2 
 
Jan Chudzik, zastępca dyrektora Wydziału BudŜetu zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok (projekt nr 2). 
Projekt dotyczy zwiększenia strony przychodowej 616.000 zł i strony 
wydatkowej o taką kwotę. Kwoty te są zapisane do realizacji przez MOPR 
i pozwolą na realizację programu zrównywania róŜnic między regionami. Jest 
to realizacja programu „Poza prawem”. Chodzi tu o kwotę 606.000 zł. Termin 
realizacji tego programu upływa 29 lutego 2008 roku. Kolejna sprawa dotyczy 
zawartej umowy z Funduszem Rozwoju Systemu Edukacji. Chodzi 
o wprowadzenie do budŜetu kwoty 9.500 zł na realizację programu. Termin 
upływa 11 czerwca 2008 roku. 
W załączniku Nr 3 do projektu uchwały zapisane pierwotnie kwoty dochodów 
i wydatków zwiększamy o 517.091 zł z uwagi na to, Ŝe wpłynęły te pieniądze 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Termin przekazania tej 
płatności upływał 16 stycznia br. W związku z tym, kwotę ta zapisaliśmy po 
stronie dochodów i wydatków i pozwoliła na uruchomienie tej płatności. Jest 
to zapis czysto techniczny, w związku z tym, ze dotyczy dwóch uchwał, 
wnoszę o uwzględnienie tej korekty.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/385/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 9.3 
 
Jan Chudzik, zastępca dyrektora Wydziału BudŜetu zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok (projekt nr 3). 
Projekt dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych, zakupów, o kwotę 
61.610 zł na wykonanie ortofotomapy satelitarnej. Środki te pozostają w gestii 
Biura Planowania Przestrzennego. Były przewidziane na wydatki bieŜące. 
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Stosownie do obowiązujących przepisów, wydatek tego typu winien być 
zakwalifikowany do zakupów inwestycyjnych. Dotyczy to korekty zapisanych 
wcześniej kwot. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/386/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 9.4 
 
Andrzej Sygut, zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń 
meningokokowych na lata 2008-2012. 
W pierwszym roku obejmiemy szczepieniami gimnazjalistów klas trzecich. 
Wysokiej Radzie, przedstawimy analizę skuteczności tego typu szczepień, 
którą przygotowuje doktor Patrzałek, po zrealizowaniu programu szczepień 
przeciwko pneumokokom, który Wysoka Rada uchwaliła w ubiegłym roku. Są 
one niezwykle pozytywne. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/387/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakaŜeń 
meningokokowych na lata 2008-2012. 
 
Do pkt. 9.5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy 
ulicy Sienkiewicza 78. Dotychczasowe działania zgodne są z procedurą. 
Inwestor zwraca się do Rady o wydanie opinii. Taka opinia jest niezbędna 
przed dalszymi krokami, jakie inwestor podejmie.  
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Na dzisiejszą sesję zaprosiłem pana Wiesława Zygę, dyrektora 
administracyjnego, reprezentującego inwestora – Casinos Poland oraz pana 
Andrzeja Szymonka, dyrektora, członka Zarządu Przedsiębiorstwa 
Turystycznego Łysogóry, którzy są do państwa dyspozycji, jeśli pojawią się 
jakieś pytania lub wątpliwości. 
 
Radny Mariusz Goraj 
W imieniu Klubu Radnych, proszę o dwudziestominutową przerwę, celem 
przedyskutowania tej sprawy jeszcze raz przez nasz Klub.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie, Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ta uchwała, którą dostaliśmy na dzisiejszą sesję jest bardzo krótka. 
W zasadzie, w zakresie merytorycznej zawartości zawiera jeden punkt, czyli 
„wyraŜa się pozytywną opinię o lokalizacji kasyna gry w lokalu usytuowanym 
w budynku przy ulicy Sienkiewicza 78 w Kielcach”. Przed wyraŜeniem tej 
opinii, jakakolwiek by ona miała nie być, chciałbym przede wszystkim znać 
więcej szczegółów na temat tegoŜ właśnie kasyna gry. Tej inwestycji. Jak ona 
ma funkcjonować? Jakie będzie dla miasta przynosić profity i jakie będzie 
stanowić zagroŜenie? Liczę na to, Ŝe nasi dzisiejsi goście, którzy reprezentują 
dwóch inwestorów przybliŜą nam trochę tą inwestycję i pozwolą wyrobić 
sobie zdanie na temat tej uchwały. Na temat projektu tej uchwały. Ja mógłbym 
zadać szereg pytań, które mnie w tym momencie przychodzą do głowy ale nie 
chce być zbyt wyrywny, co bardzo często pan Przewodniczący Bogucki mi 
zarzuca. Dlatego pozwolę sobie wysłuchać najpierw tych panów a dopiero 
później zadać pytania tak, aby odpowiedzi na te pytania rozwiały bądź nie 
rozwiały moich wątpliwości co do mojej ewentualnej pozytywnej opinii na 
temat tej uchwały. Dlatego prosiłbym bardzo, aby przedstawiciele inwestorów 
powiedzieli nam jak ma wyglądać ta inwestycja i odnieśli się do tych 
wątpliwości, które towarzyszą tego typu inwestycjom, nie tylko w Polsce ale 
i na całym świecie. Dlatego, Ŝe ma to być jednostkowa inwestycja, nie łudźmy 
się. Lokalizacja jednego kasyna w Kielcach nie spowoduje, Ŝe nasze piękne 
miasto stanie się polskim, czy teŜ drugim Las Vegas. Dlatego bardzo bym 
prosił, Ŝeby panowie podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tej 
inwestycji ze mną i z moimi koleŜankami i kolegami radnymi.  
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Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Panie Przewodniczący Goraj, jeśli szuka pan wrogów to ja tym wrogiem na 
pewno nie będę. Nie wiem skąd panu przyszło do głowy wywoływanie mnie 
po nazwisku do tablicy, Ŝe ja wyraŜam opinie na temat pana wystąpień, Ŝe pan 
jest zbyt wyrywny? 
 
Wiesław Zyga  
Reprezentuję spółkę Casino Polonia, jest to spółka, która działa na polskim 
rynku juŜ 19 rok. Jesteśmy jedną z największych sieci kasyn w Polsce. 
Jesteśmy w grupie kapitałowej jednej z trzech największych w europie. Jako 
grupa kapitałowa działamy w tej chwili w dziesięciu krajach unii europejskiej. 
Mamy kasyna gry na terenie Wrocławia, Szczecina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Warszawy. Największe i najnowocześniejsze w Polsce 
kasyno w hotelu Hilton. Jest ono w zasadzie największym kasynem w europie 
środkowej. U państwa chcemy uruchomić kasyno gry w hotelu Łysogóry. 
Planujemy uruchomienie kasyna bardzo nowoczesnego, 
z najnowocześniejszymi urządzeniami do gry w skali światowej. Będą tam 
nowoczesne gry Ŝywe, czyli ruleta, lack Jack, poker, itp. Naszymi gośćmi są 
zarówno goście krajowi jak i zagraniczni. W róŜnych kasynach, róŜnie to się 
kształtuje. Najwięcej zagranicznych gości posiadamy w Warszawie. Tam 
liczba ich sięga ponad 40%. W Kielcach, według naszego biznes planu 
oceniamy, Ŝe będzie to rząd 25-30%. Pozostałą grupę gości będą stanowili 
goście krajowi, zarówno ludność ziemi świętokrzyskiej jak i obrzeŜnych 
regionów, a takŜe goście odwiedzający Targi, z których miasto Kielce słynie 
i jest drugim miastem targowym w Polsce. Analizę Kielc robiliśmy przez 
blisko dwa lata zanim podjęliśmy decyzję. Nie ukrywam, Ŝe dotyczyło to kilku 
miast. Wybraliśmy Kielce, jako najbardziej odpowiadające nam miasto i tu 
chcieliśmy zrobić interes. Chcemy, Ŝeby to kasyno było bardzo eleganckie. 
Będzie ono na poziomie kasyna Sunrise w Warszawie. My robimy kasyna 
w stylu słonecznego wybrzeŜa. Klimaty Egiptu, Grecji. Są to style światowe. 
W Polsce takie kasyno jest w tej chwili tylko w Hiltonie. Liczymy na pewne 
efekty ekonomiczne. Robimy teŜ turnieje międzynarodowe, głównie 
pokerowe. W tym celu, co mógłby przedstawić pan dyrektor hotelu Łysogóry, 
rozpoczyna się tam inwestycja, po części związana równieŜ z nami, będzie 
dobudowany obiekt o powierzchni około 2000 m2, z których cześć będzie 
przez nas wykorzystywana równieŜ na te turnieje. Będą tam głównie goście 
z zagranicy. Z tego tytułu miasto będzie miało określone efekty ekonomiczne. 
Opłaty z tytułu biletów wstępu, podatek dochodowy od osób fizycznych, 
pracowników których będziemy zatrudniać. W 95% będziemy zatrudniać 
pracowników z Kielc, poniewaŜ mamy zasadę, Ŝe zatrudniamy pracowników 
z miejscowości, miasta czy okolic, gdzie dane kasyno się znajduje. Chodzi tu 
o koszty zakwaterowania etc. Szkolenie naszych pracowników trwa około 
trzech miesięcy. Chcemy zatrudnić w tym kasynie około 120 osób. Taki mamy 
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plan. Kasyno będzie czynne codziennie. Poza tym, jesteśmy jednym 
z głównych sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W miastach, 
w których prowadzimy działalność zajmujemy się sponsoringiem, 
działalnością filantropijną jednego z domów dziecka, wskazanych przez 
Przewodniczącego rady, czy Prezydenta Miasta. Z pewnością waŜną kwestią 
jest zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. Kasyna gry w Polsce, 
zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych, mają takie obostrzenia, Ŝe 
jest to jedna z najbezpieczniejszych działalności, z dwóch powodów: 
wynikających z przepisów prawa i tego Ŝe leŜy to w naszym interesie. 
Przychodzą do nas goście krajowi i zagraniczni, którzy Ŝyczą sobie duŜego 
komfortu i bezpieczeństwa. Dlatego musimy zapewnić odpowiednie słuŜby 
ochrony. Poza tym, cały czas filmujemy całe kasyno łącznie z Ŝetonami, które 
pojawiają się na stołach. Jest to przepis ustawowy. Kamera musi zarejestrować 
nawet nominał Ŝetonu, jak równieŜ banknot, za który gracz kupuje Ŝetony. 
Działalność jest szczegółowo ewidencjonowana. Wszyscy goście wchodzący 
do kasyna są legitymowani, spisuje się ich dane osobowe, które się 
przechowuje przez trzy lata. Cały zapis filmowy jest archiwizowany przez 
miesiąc. W dziejach naszej spółki nigdy, przez 19 lat działalności, nie 
mieliśmy Ŝadnych incydentów o charakterze kryminalnym czy pobrzeŜnym. 
Nie ma tu miejsca na alkoholizm. Jest bar z bardzo lukratywnymi alkoholami 
ale są tam dość wysokie ceny. Nie jest to knajpa w której się pije wódkę. 
Oczywiście zdarza się, Ŝe ktoś się napije, ma do tego prawo. Poziom usług 
świadczonych przez nas jest bardzo wysoki. Współpracujemy z kasynami 
francuskimi w zakresie szkolenia. Współpracujemy równieŜ z Casinos 
Holland, gdzie mają świetnych szkoleniowców. To tyle, jeŜeli chodzi o istotne 
elementy. Ostatnia płaszczyzna to jest kwestia wielkości inwestycji. 
We wstępnym biznes planie szacujemy całkowity koszt inwestycji na ponad 
4 miliony euro. Składa się na to zarówno część obiektu, która będzie w Hotelu 
Łysogóry jak i sprzęt najnowszej generacji. Jeśli chodzi o automaty 
korzystamy z trzech największych operatorów automatów na świecie. 
Będziemy teŜ ściągać gości z zagranicy, gdyŜ leŜy to równieŜ w naszym 
interesie.  
 
Radny Jacek Nowak 
Chciałem zabrać głos jako radny i jako dyrektor Targów Kielce. Pan dyrektor 
przywołał Targi Kielce jako drugi ośrodek w Polsce. Chciałem powiedzieć, Ŝe 
w ubiegłym roku Targi Kielce wypłynęły na pierwsze miejsce jeŜeli chodzi 
o rozwój. Zanotowały 40% rozwój, podczas gdy Targi Poznańskie tylko 4%. 
Gonimy w tej chwili Targi Poznańskie. Bardzo pręŜnie się rozwijamy. 
Wychodzimy naprzeciw naszym klientom, naszym wystawcom, którzy do nas 
przyjeŜdŜają. PrzyjeŜdŜają w coraz większej liczbie. W bieŜącym roku 
będziemy mieli juŜ około 50 imprez targowych, czyli praktycznie co tydzień 
impreza targowa. Na targi, jak państwu wiadomo, przyjeŜdŜają goście krajowi 
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i coraz częściej goście zagraniczni. Szczególnie jeśli chodzi o gości 
zagranicznych, piszą w ankietach, które po kaŜdych targach wpływają do nas, 
Ŝe w Kielcach wieje nudą. Po godzinie 19, w Kielcach, nie ma co robić. Nie 
ma Ŝadnych atrakcji, nie ma Ŝadnych rozrywek. KaŜda taka inicjatywa, w tym 
przypadku zlokalizowanie w Kielcach kasyna, uwaŜam za bardzo poŜyteczne. 
Nie obawiam się natomiast, Ŝadnych sytuacji związanych z demoralizacją, 
patologią. Kto ma być zdemoralizowany to i tak będzie zdemoralizowany. 
Wiemy doskonale co się w Kielcach dzieje, jak jest z bezpieczeństwem. Poza 
tym do kasyna, powiedzmy sobie szczerze, nie przychodzi przeciętny 
obywatel, tylko przychodzi osoba, która dysponuje określoną gotówką. Ja 
osobiście jestem za lokalizacją kasyna w Kielcach.  
 
Radny Paweł Gągorowski ad vocem 
Cieszę się, Ŝe głos zabrał Jacek Nowak, poniewaŜ wczoraj na Komisji 
Statutowo – Samorządowej, głosując opinię do tego projektu mieliśmy wiele 
wątpliwości, np. odnośnie uzaleŜnień. Jacek Nowak jest członkiem 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i cieszę się Ŝe członkowie tego 
stowarzyszenia widzą to kasyno w pozytywnych barwach, nie pod kątem 
uzaleŜnień.  
 
Radny Jacek Nowak 
Ja teŜ się cieszę, Ŝe jestem w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i w dalszym 
ciągu będę. Nie wiem co wiara ma do tego. KaŜdy jest człowiekiem wolnym 
i robi to co uwaŜa i robi to najlepiej.  
 
Radny Daniel Walas 
Jedno szybkie pytanie do inwestora. Na jakim poziomie kształtowałaby się, 
mniej więcej, ilość osób odwiedzających dziennie czy teŜ miesięcznie, nasze 
kasyno. I co za tym idzie na jakim poziomie kształtowałaby się cena biletu 
wstępu. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proponuję by radni, którzy mają szybkie pytania zadali je w tym momencie.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Tytułem uzupełnienia pytania Daniela Walasa. Interesuje mnie, kto tak 
naprawdę jest tą główną grupą osób was odwiedzających, odwiedzających 
wasze kasyna. Jak się kształtuje przekrój społeczny.  
 
Radny Jan Gierada 
Widzę, Ŝe jest tak duŜe poruszenie, jakby tu wszyscy chcieli grać w kasynie 
a prawdopodobnie nikt się tam nie zgłosi z radnych. Rzeczywiście w Kielcach 
tych rozrywek brak. Pytanie kto będzie przychodził? Ludzie będą 
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przychodzili, bo kto moŜe przychodzić? Diabeł przyjdzie? Rzeczywiście 
w Kielcach nie ma za duŜo rozrywek. Informuję radnych, moŜe wiedzą a moŜe 
nie wiedzą, Ŝe jedyna rozrywka pod nazwą Alexis w Białogonie została 
zlikwidowana.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
PoniewaŜ wspomnianego ośrodka juŜ nie ma, więc nie jest to kryptoreklama.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
PoniewaŜ na sali padła nazwa stowarzyszenia, którego jestem prezesem, to 
chcę powiedzieć wszystkim wyraźnie. Byłem w kasynie we Wrocławiu. 
Grałem w nim i wiem, Ŝe nie potrzeba Ŝadnych biletów, tylko trzeba mieć 
pieniądze, wykupić Ŝetony w kasie i grać. Jak coś się wygra, to Ŝetony 
zamienia się na pieniądze. Takie podstawowe informacje, skoro one nie są 
dostępne dla radnych wmieście, to trzeba się po prostu wybrać do kasyna 
i zobaczyć jak to jest. Tam diabłów nie ma. JeŜeli ktoś jest zdrowy to się nie 
uzaleŜni. A jak ktoś jest słaby, to czy będzie chciał pić wódkę, czy będzie 
chciał grać w kasynie, czy będzie uzaleŜniony od laptopów, czy od innych 
rzeczy martwych to i tak będzie. Jest od tego Centrum Profilaktyki i Edukacji 
w Kielcach, Ŝeby takich ludzi leczyć z uzaleŜnień.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pragnę przedstawić państwu opinię Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
który stwierdza, Ŝe „ta swoboda (chodzi o naszą opinię) uznania, moŜe się 
odnosić jedynie do oceny proponowanego przez wnioskodawcę miejsca 
usytuowania ośrodka gier a nie do innych przesłanek, nie związanych 
z lokalizacją. Informacje i inne przesłanki, niezbędne do uzyskania 
pozwolenia, na prowadzenie określonego rodzaju działalności, podlegają 
ocenie organu uprawnionego do wydania zezwolenia.” Rada gminy nie jest do 
tego uprawniona. „Kryteria oceny nie muszą i zwykle nie są toŜsame 
z przesłankami, którymi kieruje się rada gminy oceniając proponowaną 
lokalizację ośrodka gier.” Czułem się w obowiązku, Ŝeby państwu przedstawić 
tę opinię.  
 
Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Pan Przewodniczący Bogucki, w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji 
Rodziny i Spraw Społecznych, wtedy nazywało się to Rodziny… Komisji 
Rodziny i nic więcej. Dziwi mnie ta opinia pana Przewodniczącego 
Boguckiego, jako osoby doświadczonej w zakresie walki z wszelkiego rodzaju 
uzaleŜnieniami i patologiami społecznymi. Chciałem przypomnieć panu 
Tomaszowi Boguckiemu, Ŝe osoby uzaleŜnione od alkoholu, w znacznej 
części są leczone z pieniędzy pochodzących z tzw. korkowego. I to nie tylko 
na poziomie gminy, panie Przewodniczący, ale równieŜ na poziomie całego 
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kraju. Wszelkie projekty, są między innymi z tych środków finansowane. Nie 
przypominam, sobie, aby leczenie uzaleŜnienia od hazardu, tych ludzi słabych, 
o których pan mówił, było finansowane z dochodów, jakiś specjalnych 
dochodów firm, które zajmują się taką działalnością. Ja bym tego nie 
zrównywał. A co do pana sugestii wycieczki do Wrocławia i zwizytowania tej 
placówki, cóŜ, dowiedzieliśmy się o tym, Ŝe taki projekt uchwały będzie 
głosowany, przynajmniej ja się dowiedziałem, w poniedziałek. Trochę mało 
czasu miałem a to jest jednak kilkaset kilometrów. Ale przed otworzeniem, 
jeśli do tego dojdzie, zapewniam pana, Ŝe pójdę i spełnię pana prośbę, Ŝeby 
być bogatszym człowiekiem, przynajmniej bogatszym w doświadczenia, bo 
w swoje szczęście w kasynach nie za bardzo wierzę. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Projekt uchwały był przedstawiony na Konwencie w dniu 9 stycznia.  
 
Wiesław Zyga  
Odpowiadając na pytanie ilu gości, średnio, dziennie przebywa w kasynie, 
mogę powiedzieć, jak to kształtuje się w innych miastach i jak to się powinno 
kształtować w Kielcach. Według naszych obliczeń powinno to być około 250 
do 300 osób w ciągu doby. W innych miastach jest troszkę więcej. 
W Gorzowie, w którym mamy kasyno, jest miastem mniejszym, ale teŜ jest 
regionem turystycznym. Mamy tam duŜo gości niemieckich. Tam kształtuje 
się średnio, dziennie 250 osób. Natomiast, jeśli chodzi o przekrój społeczny to 
nasza spółka ani nie ma prawa, ani obowiązku przeprowadzania takich badań. 
Nie prowadzimy takich badań. Mogę tylko powiedzieć, Ŝe więcej jest 
męŜczyzn niŜ kobiet, aczkolwiek obserwujemy zmianę w tym zakresie. 
W całej Polsce jest obowiązek płacenia za bilet wstępu, natomiast kasyna gry 
same płacą za gości, Ŝeby nie dezorganizować pracy kasyna. Cena jest to 
najniŜsza stawka na grach cylindrycznych, czyli w ruletkę amerykańską. Na 
jakim poziomie ona się będzie kształtowała w Kielcach, nie mogę dziś 
powiedzieć, bo jeszcze tego nie ustaliliśmy. Na pewno nie będzie mniejsza niŜ 
dwa złote a nie większa niŜ piec złotych.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Proszę o przedstawienie korzyści, które będą płynąć z tej inwestycji 
bezpośrednio dla miasta Kielce. To pytanie kieruję głównie pod kątem 
podatków wpływających do budŜetu. Czy zostanie powołana równieŜ spółka 
córka dla obsługi tej inwestycji, tu na terenie Kielc?  
 
Wiesław Zyga  
PoniewaŜ zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych, nie 
moŜna tworzyć tzw. „spółek córek”. Kasyna gry moŜe prowadzić konkretna 
spółka o określonym kapitale zakładowym, która otrzymuje koncesję, ma 
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stosowne zabezpieczenia. śeby uruchomić kasyno gry spółka musi mieć 
odpowiedni kapitał i nie moŜna tworzyć spółek córek, matek, czy czegoś 
takiego. JeŜeli chodzi o podatki, to ustawa przewiduje podatek od gier. 
Z czystego przychodu kasyna gry, odprowadza się do budŜetu państwa 45% 
podatku dochodowego od gier. Podatek, który zostaje w gminie, to jest to 
opłata z tytułu biletów wstępu, podatek dochodowy od osób fizycznych 
i podatek od zysków kasyna. Jaki on będzie, tego nie moŜemy przewidzieć. 
Mamy szacunki ale jest to tajemnica spółki.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 5 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/388/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78. 
 
Do pkt. 9.6 
 
Tadeusz Sayor, zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce pełnomocnictwa 
do zatwierdzenia projektu Miasta Kielce współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa. 
Uchwała jest związana z projektem opracowanym w Biurze Projektów 
Aktywizujących Gospodarczo Miasto. Uchwała jest niezbędnym załącznikiem 
do wniosku o finansowanie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/389/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce 
pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu Miasta Kielce 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu 
Państwa. 
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Do pkt. 9.7 
 
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. 
Projekt dotyczy: 

− kanału sanitarnego w ulicy przyległej do ulicy Prochownia; 
− wodociągu w ulicy przyległej do ulicy Prochownia; 
− wodociągu w ulicy Skalistej; 
− wodociągu w ulicy Wojewódzkiej; 
− kanału sanitarnego w ulicy Domaniówka; 
− wodociągu w ulicy Sosnowej; 
− kanału sanitarnego w ulicy Sosnowej; 
− kanału sanitarnego w ulicy Biesak II; 
− kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie; 
− wodociągu w ulicy Kleckiej; 
− kanału sanitarnego w ulicy Klonowej. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/390/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. 9.8 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Al. Ks. Popiełuszki. 
Projekt dotyczy nieruchomości o powierzchni 59 m2. Sąsiaduje z dwiema 
prywatnymi nieruchomościami. Właściciele jednej z nich są zainteresowani 
nabyciem tej nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania. 
PoniewaŜ działka spełnia wszystkie wymogi ustawowe w tym zakresie, 
zasadne jest podjęcie tej uchwały. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/391/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy Al. Ks. Popiełuszki. 
 
Do pkt. 9.9 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Podgórskiej. 
Projekt dotyczy działki o powierzchni niespełna 700 m2. Działka nie ma 
dostępu do drogi publicznej. W tym przypadku, nie spełnia ona warunków do 
nabycia na poprawę warunków zagospodarowania którejkolwiek sąsiedniej 
nieruchomości. Oczywiście wszyscy właściciele nieruchomości sąsiednich są 
nią zainteresowani. Przeprowadzony zostanie przetarg ograniczony.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/392/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Podgórskiej. 
 
Do pkt. 9.10 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej. 
Projekt dotyczy nieruchomości o powierzchni 552 m2. Udział gminy to niecała 
1/3. SprzedaŜ na rzecz współwłaścicieli.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/393/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej. 
 
Do pkt. 9.11 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ul. Malików. 
Zamiana pozwoli na usunięcie podziału pomiędzy dwiema działkami 
miejskimi, co pozwoli na uzyskanie przez miasto jednolitego terenu 
własnościowego i nasza nieruchomość znacznie się powiększy, przez co 
będzie atrakcyjniejsza.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/394/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, 
połoŜonych w Kielcach przy ul. Malików. 
 
Do pkt. 9.12 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Skrajnej oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Projekt dotyczy nieruchomości będącej bardzo cienkim paskiem, 
przebiegającym przez środek nieruchomości będącej własnością podmiotu 
prywatnego. Nie ulega wątpliwości, Ŝe ta nieruchomość nadaje się do 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działki 
przyległej. Tak teŜ niewątpliwie będzie. Natomiast w chwili obecnej nie jest 
jeszcze uregulowany stan wieczysto księgowy tej działki. Posiadamy, jako 
miasto, tytuł z mocy decyzji komunalizacyjnej, ale poniewaŜ są pewne 
perturbacje wieczysto-księgowe a właściciel sąsiednich nieruchomości, chce 
mieć prawo do dysponowania tym terenem. Proponujemy wydzierŜawienie jej 
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na 5 lat. Wówczas będzie miał on moŜliwość dalszej zabudowy. Trzeba 
zaznaczyć, Ŝe ta działka jest juŜ częściowo zabudowana halami 
magazynowymi. śeby umoŜliwi ć prawo korzystania z nieruchomości, 
proponujemy dzierŜawę a gdy tylko uregulujemy sprawy wieczysto- 
księgowe, zwrócimy się do Wysokiej Rady z prośbą o wyraŜenie zgody na 
sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/395/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicy Skrajnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 9.13 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 
od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości oraz zastosowania umownych stawek 
oprocentowania rozłoŜonej na raty opłaty za przekształcenie. 
W tej uchwale, jest konsekwencja zmiany przepisów ustawowych a ściślej 
mówiąc nowelizacji ustawy dotyczącej przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności i konieczności dostosowania do obecnego 
stanu prawnego, stanu ukształtowanego przez uchwały podejmowane przez 
Wysoką Radę i obowiązujących mieszkańców miasta do tej pory. Dwoma 
najwaŜniejszymi elementami jest to, Ŝe uchwała wprowadza moŜliwość 
ustawowej bonifikaty przy przekształceniu. JednakowoŜ uzaleŜnia go od 
dochodu na członka rodziny osoby ubiegającej się o takie przekształcenie. Do 
tej pory, taka sytuacja u nas nie występowała. Ustawa dopuszcza moŜliwość 
modyfikowania przepisów ustawowych i to właśnie robimy tą uchwałą. 
Drugim elementem jest dodanie moŜliwości rozłoŜenia opłaty na od 11 do 20 
rat rocznych, poniewaŜ do tej pory ustawa przewidywała maksymalny okres 
rozłoŜenia na raty do lat 10. W tej chwili moŜliwy okres jest do 20 lat. Stąd 
taki kształt uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 



 29 

Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/396/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania 
rozłoŜonej na raty opłaty za przekształcenie. 
 
Do pkt. 9.14 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
Projekt dotyczy uchylenia uchwały Nr 136/95 z 26 stycznia 1995 roku. 
Uchwała jest uchwałą porządkującą. Usuwamy uchwałę z obrotu prawnego 
poniewaŜ nie ma sensu utrzymywać uchwał które nie są obowiązujące. 
Uchwała nie będzie nigdy zrealizowana poniewaŜ uŜytkownik wieczysty, 
który wnioskował o nabycie tej nieruchomości nigdy nie wykupi jej w trybie 
tej uchwały poniewaŜ obowiązują ustawa i uchwały przekształceniowe 
o których wspominałem przy okazji poprzedniej uchwały. Dlatego ta uchwała 
jest zbędna i nigdy nie zostanie wykonana, stąd prośba o jej uchylenie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/397/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.15 
 
Filip Pietrzyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
Projekt dotyczy trzech uchwał: w sprawie nabycia nieruchomości przy ulicy 
Domaszowskiej, w sprawie nabycia nieruchomości przy ulicy Łódzkiej 
i w sprawie nabycia nieruchomości przy ulicy Strycharskiej. W przypadku 
ulicy Domaszowskiej mamy do czynienia z sytuacją, Ŝe uchwała stała się 
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bezprzedmiotowa wskutek faktu, iŜ w międzyczasie zakończyło się 
postępowanie w celu jej skomunalizowania. Stała się ona z mocy prawa 
własnością miasta Kielce. Skoro stała się juŜ własnością miasta z mocy prawa, 
nie trzeba jej juŜ nabywać. Nieruchomość przy ulicy Łódzkiej – właściciele 
zbyli nieruchomość na rzecz innego podmiotu. Trzecia uchwała, mieliśmy 
w przypadku tej nieruchomości z umownym prawem pierwokupu, 
ustanowionym na rzecz innego podmiotu, który skorzystał ze swojego prawa.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/398/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej 
w Kielcach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił piętnastominutową 
przerwę.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Do pkt. 9.16 
 
Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przest rzennego, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 10 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Zmiana dotyczy całego obszaru miasta, polega głównie na określeniu 
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy 
powyŜej 400 metrów. 7 września zeszłego roku, Rada Miejska podjęła 
uchwałę na ten sam temat, czyli wyznaczenia obszarów i rozmieszczenia 
obiektów handlowych powyŜej 2000 metrów powierzchni sprzedaŜy, zgodnie 
z obowiązującym wtedy stanem prawnym, czyli limitem powierzchniowym 
wyznaczonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W tym czasie był juŜ projekt ustawy zmniejszającej ten próg do 400 m2. Ona 
weszła w Ŝycie, pomimo róŜnych nieprzychylnych opinii, w dniu 18 września. 
W powszechnej opinii jest duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe ta ustawa zostanie 
uchylona przez Trybunał Konstytucyjny. Miała zostać uchylona, takie były 
oczekiwania, pod koniec listopada zeszłego roku. Niestety burza polityczna, 
zmiana rządu, doprowadziła do tego, Ŝe trybunał Konstytucyjny zajmie się tą 
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ustawą najprawdopodobniej w drugiej połowie bieŜącego roku. Nie wiadomo 
jaki będzie werdykt. W związku z tym, Ŝeby nie wstrzymywać na rok prac 
związanych z wyznaczeniem takich obiektów handlowych w mieście Kielce, 
biorąc pod uwagę Ŝe zebrała się spora kolejka inwestorów oraz to, Ŝe 400m2 to 
jest niewielki obiekt handlowy i w tym momencie takie obiekty nie mogą 
powstawać, niezaleŜnie od losów ustawy zasadnym jest podjęcie uchwały 
i wyznaczenie zgodnie z obecnym stanem prawnym obszary, na których 
moŜna lokalizować takie obiekty. Jednocześnie proponujemy pozostawienie 
poprzedniej uchwały, aby być gotowym na kaŜdy wariant stanu prawnego, 
który nastąpi po rozpatrzeniu skargi przez Trybunał Konstytucyjny. Podjęcie 
tej uchwały, spowoduje, Ŝe będziemy w stanie przedstawić w bliskiej 
przyszłości, projekt zmiany studium niezaleŜnie od tego czy będzie to 
dotyczyło 2000 m2 czy 400 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/399/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 10 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kielce. 
 
Do pkt. 9.17 
 
Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przest rzennego, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” (w rejonie ulic: 
Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej). 
Plan podlegał wyłoŜeniu dwukrotnie. Ulegał licznym poprawkom. 
Procesowanie dokumentu było długie. Odbyliśmy kilka spotkań 
z mieszkańcami, były teŜ spotkania delegacji mieszkańców protestujących 
przeciwko pewnym rozwiązaniom z Komisją Gospodarki Przestrzennej. 
Główną kością niezgody jest tzw. ulica Nowościegiennego, która w tym 
obszarze jest projektowana, we wszystkich dokumentach planistycznych, od 
lat siedemdziesiątych. Dotychczasowe załoŜenie, od wielu lat, było takie, Ŝe 
ulica Ściegiennego, na odcinku od ulicy Wapiennikowej do skrzyŜowania 
z ulicą Tarnowską, miała być ulicą lokalną, osiedlową. Potoki ruchu, razem 
z komunikacją zbiorową, miała przejąć nowoprojektowana ulica, która biegła 
na kierunku północ – południe. Biegła ona po śladzie istniejącego, okresowego 
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cieku wodnego, w największym obniŜeniu terenu. Pas drogowy był teŜ 
nierozerwalnie z trasami kolektorów, deszczowego i sanitarnego, które w tym 
obniŜeniu, z uwagi na ukształtowanie naturalne terenu i grawitacyjne 
odprowadzenie, muszą się znaleźć. Przypomnę teŜ, Ŝe na tym obszarze jest 
sporo terenów niezabudowanych i warunkiem koniecznym jest wykonanie 
tych kanałów. Ulica Nowościegiennego na początku lat osiemdziesiątych była 
ulicą dwujezdniową o szerokości pasa drogowego 90-100 metrów. Była to 
ulica główna, podobna do Alei IX Wieków Kielc, Tarnowskiej. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych, zostawiając klasę tej ulicy, zmieniono plan i studium, 
zamieniając ją na jednojezdniową. W związku z tym ograniczono jej 
szerokość do około 25 metrów. Nadal była ona ulicą główną, co między 
innymi skutkowało tym, Ŝe nie moŜna było z niej bezpośrednio obsługiwać 
przyległych posesji. W tej chwili i jest to zasadnicza zmiana juŜ dokonana, juŜ 
uchwalona w studium przez Radę Miejską. W ślad za tym idzie przedstawiony 
projekt planu. W planie tym jest to juŜ ulica lokalna. Jest to zasadnicza 
zmiana. Ulica lokalna, która nie słuŜy do ruchu tranzytowego, nie do ruchu 
komunikacji zbiorowej, tylko do lokalnej obsługi tych terenów, które powinny 
zostać zbudowane. Mówię o tej ulicy, dlatego, Ŝe jest ona tematem głównym 
uwag, których proponujemy negatywne rozpatrzenie. Szerokość pasa 
drogowego ograniczono do 15 metrów. W tym pasie drogowym znajduje się 
klasyczna jezdnia o szerokości 6 metrów, po bokach są chodniki i ścieŜka 
rowerowa oraz ewentualnie pas zieleni. Ostatnie dyskusje, jakie 
prowadziliśmy z mieszkańcami, dotyczyły ich postulatu, aby szerokość pasa 
drogowego zmniejszyć do 8 metrów. Niestety przy pozostawieniu jezdni 
sześciometrowej, postulat mieszkańców był taki, Ŝeby zmniejszyć szerokość 
pasa drogowego do 8 metrów. Z inŜynierskiego punktu widzenia 
i z racjonalnego punktu widzenia, pomijając wszelkie obowiązujące przepisy 
i instytucje uzgadniające ten plan, nie byłby to manewr rozsądny. Ulica 
posiada prawie półtora kilometra długości. Pomimo, Ŝe jest ulicą lokalną, jest 
ulicą rozprowadzającą ruch w tym rejonie. MoŜna ją porównać do ulicy 
Fosforytowej na Podkarczówce, czy ulicy Toporowskiego na Szydłówku. Nie 
moŜe to być ulica, która ma półtora kilometra długości i szerokość pasa 
drogowego 8 metrów, poniewaŜ nie dałoby się jej uŜytkować. Rozwiązanie 
kompromisowe – 12 metrów, 10 metrów, przy tej długości ulicy i przy jej 
znaczeniu w lokalnym układzie, zdaniem wszystkich fachowców nie wchodzą 
w grę. Plan reguluje bardzo trudny układ komunikacyjny z uwagi na 
przedwojenny układ, pasy drogowe kształtujące się bardzo organicznie, pod 
róŜnymi kątami. Planiści odbiegli od ksiąŜkowych rozwiązań, bo w tym 
miejscu nie ma idealnych rozwiązań drogowych. Są natomiast bezpieczne. 
Poszliśmy na takie ustępstwa na jakie mogliśmy. Poza wyznaczeniem pasów 
i schematów infrastrukturalnych przeznaczenie terenu pozostało jak do tej 
pory głównie pod zabudowę mieszkaniową, w większości jednorodzinną, 
w jednym miejscu pod zabudowę wielorodzinną. Całość jest zgodna ze 
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studium. Plan podlegał dwóm wyłoŜeniom do publicznego wglądu. Na 
pierwszym wyłoŜeniu zgłoszono do planu 78 uwag, od drobnych, do 
ideowych, kwestionujących rozwiązania komunikacyjne na całości osiedla. 
Z tych uwag 17 rozpatrzono pozytywnie, 22 uwagi rozpatrzono negatywnie, 
natomiast 33 uwagi rozpatrzono w części pozytywnie. Po drugim wyłoŜeniu, 
mieliśmy 20 uwag, wszystkie proponujemy rozpatrzyć negatywnie. 
Wszystkich uwag na obydwu wyłoŜeniach, gdzie dokonywano korekt w planie 
było 98. 18 uwzględniono w całości czyli dokonano odpowiednich korekt 
w tekście planu. 35 z tych uwag uwzględniono w części, dokonując pewnych 
korekt ale nie uwzględniając ich w całym spektrum Ŝyczeń. 45 uwag, 
proponujemy do odrzucenia. 
Uwag jest około 70 i mam pytanie jak bardzo szczegółowo mam je omawiać? 
Od tego zaleŜy czas, który Rada Miejska na to przeznaczy. Projektanci mogą 
pokazywać te rejony na mapach. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tak to chyba będzie dobra metoda, Ŝeby projektanci pokazywali te rejony 
radnym. Proszę skoncentrować się na tych blokach, najbardziej typowych dla 
wnoszonych uwag.   
 
Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przest rzennego, rozpoczął 
szczegółowe przedstawienie załącznika Nr 2 do projektu uchwały 
zawierającego wykaz rozstrzygnięć. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Te szczegóły powinny być omawiane na Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i prawdopodobnie były. Szczegółowe czytanie kilkudziesięciu protestów mija 
się z celem. My nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić jak mamy się 
ustosunkować do tego co pan mówi. Jest od tego Komisja. Czy Komisja 
wyraziła na ten temat opinię? 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Komisja wyraziła opinię. Obradowaliśmy dość długo, Ŝeby nie powiedzieć 
bardzo długo. Odbyło się kilka spotkań, w tym spotkanie z mieszkańcami. Ja 
rozumie, Ŝe na ta chwilę intencją dyrektora jest przedstawienie wobec 
dalszych kontrowersji, przedstawienie uwag, które zostały wniesione. Pan 
dyrektor na początku, ja to tak rozumiem, zadał pytanie czy ma przedstawiać 
szczegółowo czy teŜ nie. Nie otrzymał bezpośredniej odpowiedzi na to jak ma 
to zrobić. W tym kontekście uwaga pana Przewodniczącego Boguckiego jest 
słuszna. Najlepiej gdybyśmy spróbowali to zblokować lub przedstawić tylko 
najbardziej kontrowersyjne sprawy a nie sprawy szczegółowe.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Taka teŜ była intencja mojej wypowiedzi, aby pan dyrektor omówił bloki.  
 
Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przest rzennego, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta 
Te uwagi moŜna podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa, są to sprawy bardzo 
detaliczne, dotyczące we wszystkich przypadkach wejścia na prywatną 
własność albo poszerzonym pasem drogowym albo siecią infrastruktury 
technicznej, lub teŜ dotyczą projektowanych terenów zielonych. 
Kilkumiesięczny okres wnoszonych na bieŜąco korekt, dwa wyłoŜenia, 
wyczerpały juŜ moŜliwości inŜynierskie. Dalej się tego poprawiać nie da. Nie 
da się doprowadzić do stanu, Ŝe mamy tereny przeznaczone pod funkcje 
publiczne a nie wchodzą one na tereny prywatne. Tego się nie da zrobić. 
Z tego powodu proponujemy nieuwzględnienie tej części uwag. Druga grupa, 
głównie przedstawiana przez interwencje zbiorowe dotyczy albo 
kwestionowania przebiegu projektowanej ulicy Nowościegiennego, albo 
parametrów tej ulicy (głównie szerokości) i przyległego do niej obszaru 
z projektowaną zielenią z zakazem zabudowy. Ta zieleń jest związana 
z istniejącym ciekiem wodnym. Jeśli chodzi o szerokość ulicy – to zagadnienie 
juŜ wyjaśniałem. Zdaniem inŜynierów, urbanistów i fachowców, zejście 
z 15 metrów przy tej długości ulicy i jej znaczeniu dla lokalnego układu, nie 
jest moŜliwe. UwaŜamy, Ŝe tak naprawdę, decyzją tego planu jest 
przekształcenie ulicy głównej w ulicę lokalną. Jest to juŜ bardzo duŜo 
z korzyścią dla właścicieli terenów w tej dzielnicy. Jeśli chodzi o tereny 
zielone, to nie jest projektowany park. Nie chcemy na siłę uszczęśliwiać 
mieszkańców, Ŝeby im fundować urządzone tereny zielone. Jest to zieleń, 
związana z istniejącym ciekiem wodnym. Po konsultacjach z fachowcami 
i osobami odpowiadającymi w mieście za gospodarkę wodami deszczowymi 
okazało się, Ŝe nawet pełne skanalizowanie terenu, sieć kolektorów jest 
przewidziana w planie, nie spowoduje takiej sytuacji, Ŝe ten ciek wyschnie. 
LeŜymy w terenie trochę górzystym i te podtopienia wszyscy kielczanie znają. 
One tu będą, niezaleŜnie czy będzie tam kolektor deszczowy i sieć kanałów. 
Okresowo, ten ciek wodny będzie prowadził wodę i okresowo będzie ona 
wylewać. Na tym terenie zielonym przewidziany jest polder zalewowy, który 
przytrzyma wodę do odparowania bądź wsiąknięcia. Dalszy, wąski pas zieleni 
jest związany z rowem, który postaje do zachowania. Z rowem, którym 
okresowo będzie płynął nadmiar wód deszczowych, które nie zbierają się 
wyłącznie z terenu osiedla. Nie tylko i wyłącznie z tych posesji i dróg. Są to 
teŜ wody odstokowe, które płyną z lasu, z góry. Kanał ten, jest częściowo, 
szczególnie w terenie mocno zabudowanym, ujęty w rurę, skanalizowany. 
Częściowo biegnie wierzchem. Drugi aspekt sprawy, jest taki, Ŝe jest to obszar 
zasilania zbiornika wód podziemnych, z którego miasto czerpie wodę i on 
powinien być zasilany. Między innymi ta zieleń i to wylewanie okresowe wód 
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ma spowodować, ze te wody będą wsiąkać i zasilać zbiornik podziemny. 
Z tych powodów, te dwie główne sprawy, uwagi mieszkańców ich dotyczące, 
nie zostały uwzględnione.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
W dniu wczorajszym, radny Marek Wołowiec, złoŜył wniosek o umoŜliwienie 
wystawienia na sesji w dniu dzisiejszym, przedstawicielowi mieszkańców 
omawianego terenu. Proszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Proboszcza. 
 
Zbigniew Proboszcz 
Ograniczę się do odczytania pisma, które zostało zredagowane przez 
społeczność mieszkańców Baranówka – Kawetczyzny. /pismo w załączeniu 
do protokołu/ 
 
„Społeczność lokalna dzielnic Baranówek - Kaweczyzna wdzięczna jest, Ŝe 
Władze Naszego Miasta przystąpiły do realizacji oczekiwanej od 
kilkudziesięciu lat drogi Nowościegiennego, która stworzy moŜliwości 
zagospodarowania w/w dzielnic pod budownictwo mieszkaniowe. 
Po zapoznaniu się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Kielce 
- Poludnie - obszar 1 nie zgadzamy się na 15 metrową drogę lokalną 
Nowościegiennego i wnioskujemy o zwęŜenie drogi do szerokości 12 metrów. 
UwaŜamy, iŜ taka droga spełni podstawowe funkcje: 
1. W oparciu o otrzymane informacje z Biura Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Kielce funkcja komunikacyjna projektowanej drogi lokalnej 
będzie realizowana przez dwukierunkową jezdnię o szerokości 6 m, 
dwustronne chodniki po 2m kaŜdy oraz ścieŜkę rowerową o szerokości 2 m. 
Co daje nam całkowitą szerokość 12 metrów. Chciałem tu zwrócić uwagę na 
aspekt matematyczny, poniewaŜ mój szanowny poprzednik wyliczył, Ŝe te 
wszystkie składniki drogi wynoszą 15 metrów. Natomiast tutaj, wszelkie 
składniki drogi, które są wymagane warunkami technicznymi dają 12 metrów. 
Ta przysłowiowa kość niezgody, która wynosi 3 metry, jest moŜliwa do 
uwzględnienia. Projektowanie pasów zieleni wzdłuŜ drogi w dzielnicy 
domków jednorodzinnych nie jest konieczne wymagałoby to ciągłej 
pielęgnacji i spowodowało większych wywłaszczeń terenu i zmniejszenie 
funkcjonalności naszych działek. Nawiązując tu do wypowiedzi poprzednika 
chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe na pewno istnieją inne sposoby techniczne na 
odprowadzenie wody z tego górzystego terenu, z kierunku lasu w stronę 
miasta, niŜ pozostawienie tego naturalnemu biegowi rzeczy, czyli poprzez 
odparowanie, czy pozostawienie wody do wsiąknięcia w glebę. Myślę, Ŝe są 
inne techniczne sposoby na to aby tam nie tworzyło się naturalne rozlewisko.  
2. W ulicy Nowościegiennego muszą znajdować się: kolektor sanitarny, kanał 
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deszczowy (przejmujący aktualny ciek wodny) oraz pozostałe media 
uzbrojenia terenu. Naszym zdaniem 12 metrowy pas drogowy stworzy 
moŜliwości budowy w/w instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Bezzasadne jest projektowanie terenów zielonych w sąsiedztwie drogi. 
JeŜeli uzasadnieniem na to zdanie pana dyrektora, Ŝe muszą zostać naturalnie 
odprowadzone wody, które spływają ze strony lasu, to bylibyśmy się w stanie 
wycofać w tym punkcie z tego. Ale jeŜeli są inne moŜliwości techniczne 
prowadzące do odprowadzenia wody w sposób inny niŜ w sposób naturalny, to 
znaczy parowanie czy wsiąkanie w glebę, to prosimy o zastanowienie się nad 
tą kwestią. Obszar między ul. Rajtarską a ul. Janczarską spełnia wszelkie 
funkcje związane z wodą opadową jako teren zalewowy oraz zbiornik 
retencyjny.  
4. Poprawiając projekt wnosimy o uwzględnienie wniosków mieszkańców 
złoŜonych do Pana Prezydenta Miasta Kielc. 
Przychylne ustosunkowanie się do naszych próśb a przede wszystkim 
zwęŜenie ulicy Nowościegiennego do 12 metrów spełni oczekiwania lokalnej 
społeczności, nie będzie źródłem niezadowolenia oraz zmniejszy 
wydatkowanie środków z budŜetu Miasta z tytułu wywłaszczenia i z tytułu 
droŜszych kosztów budowy szerszej drogi. 
WyŜej wymienione wnioski znajdują się w pismach właścicieli 
nieruchomości, które załączamy. Są to cztery pismado pana Prezydenta Miasta 
Kielc począwszy od 22.10.2007, skończywszy na piśmie z dnia 10.01.2008 
roku, z podpisami właścicieli. Pierwsze pismo 59 właścicieli, drugie 6, 
następne 12, ostatnie pismo 35 właścicieli działek. 
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. Wim, Ŝe juŜ 
pewne decyzje prawie zapadły, ale przed głosowaniem i zatwierdzeniem tego 
wniosku moglibyśmy jeszcze przedyskutować tą sprawę. My nie Ŝądamy 
niczego od miasta w sensie takim, Ŝe czegoś chcemy, tylko wydaje mi się Ŝe 
nasza społeczna działalność polega równieŜ na tym, Ŝe chcemy jakiś 
wydatków miastu zaoszczędzić. W tym sensie ma to swoje uzasadnienie. 
Dwunastometrowa ulica, jeŜeli ma być drogą lokalną o szerokości dwunastu 
metrów spełnia wszelkie wymagania. Ulica Chodkiewicza równieŜ ma 
12 metrów i tam ruch odbywa się bezproblemowo. Te przysłowiowe trzy 
metry, tą kość niezgody, myślę, Ŝe będziemy mogli wspólnie ustalić, czy 
państwu, którzy są odpowiedzialni za to, za warunki techniczne budowy tej 
drogi, myślę, Ŝe znajdzie to jakąś korektę.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej  
Problem z planem zagospodarowania przestrzennego, jest problemem, który 
powstał nie dzisiaj ale dzisiaj musimy go ostatecznie rozwiązać. Nie będę 
cytował kolejnych fragmentów wypowiedzi pana dyrektora, który przedstawił 
tą sprawę dość szczegółowo, chcę się tylko skoncentrować na kilku istotnych 
zagadnieniach.  
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Ulica Nowościegiennego, to jest ulica o długości 1,5 kilometra. W trakcie 
kilku spotkań, które odbyliśmy w ramach Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i spotkania z mieszkańcami, duŜego i owocnego, pewne sprawy wyjaśnialiśmy 
dość szczegółowo. 15 metrów pasa drogowego na długości 1,5 kilometra to 
naprawdę jest bardzo niewiele. JeŜeli chcemy, Ŝeby ta dzielnica, a to 
potwierdzają fachowcy, funkcjonowała, Ŝeby się nie zaklinowała, Ŝeby 
stwarzała więcej zmartwień niŜ poŜytku dla mieszkańców tego rejonu, nie 
moŜemy bez końca zwęŜać tego pasa ruchu drogowego. Nie moŜemy zrobić 
tam ciągu pieszo – jezdnego, bo to nie będzie funkcjonowało. JeŜeli chodzi 
o ulicę Chodkiewicza, ona obsługuje troszeczkę mniejszy, naszym zdaniem, 
obszar i w sumie, w bardzo zbliŜonym zakresie szerokości nie moŜna jej 
traktować równorzędnie. Z informacji, które uzyskaliśmy od słuŜb pana 
dyrektora Hajdorowicza, wynika, Ŝe usytuowanie mediów i przepisy na dziś 
obowiązujące, jeŜeli chodzi o usytuowanie mediów, które zabraniają na 
przykład sytuowania pewnych mediów w jezdni, nie bardzo nam zezwala na 
zmniejszenie jeszcze, poniŜej 15 metrów tego pasa drogowego. To jest 
pierwsza uwaga. Myślę, Ŝe kompromis juŜ został osiągnięty. To co moŜna 
zrobić, Ŝeby ta droga funkcjonowała, to chyba juŜ została zrobione i takie jest 
zdanie Komisji Gospodarki Przestrzennej. JeŜeli chodzi o drugą istotną 
sprawę, pas zieleni, państwo tam mieszkający negują tylko utworzenie tego 
pasa zieleni. Według ocen słuŜb pana Prezydenta ale i naszych ocen, po 
zapoznaniu się z materiałami, doprowadzenie do likwidacji tego pasa, 
zlikwidowanie tego cieku, sztucznym zlikwidowaniu doprowadzi do tego, Ŝe 
te tereny będą sukcesywnie zalewane. Ktoś, kto zbuduje na tym terenie 
budynek będzie miał wieczne kłopoty, które to kłopoty w sposób dość 
jednoznaczny przełoŜą się na pretensje do miasta, Ŝe taki a nie inny plan został 
przedstawiony. Dlatego, ze względu na wszystkie argumenty, które zostały 
w tej sprawie przedstawione, mimo Ŝe rozumiemy intencje mieszkańców, 
rozumiemy to, Ŝe chcieliby mieć jeszcze lepiej, Komisja jednogłośnie 
zdecydowała o zaakceptowaniu tego planu. Po prostu dalej posunąć się juŜ nie 
moŜemy, jeŜeli chcemy mieć plan, który spełnia chociaŜby podstawowe 
normy, jeŜeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Na początku chciałem kilka słów powiedzieć, bo ja uczestniczyłem w trzech 
spotkaniach z mieszkańcami, dotyczącymi planu zagospodarowania 
przestrzennego, uczestniczył teŜ kolega Jarek Machnicki. Chciałbym tylko 
uzupełnić wypowiedzi, które przedstawione zostały przez mieszkańców. 
Przedtem chciałem kilka słów jeszcze powiedzieć. Plany zagospodarowania 
przestrzennego, które są tworzone dla tego terenu, w ogóle w Kielcach, jeŜeli 
są tworzone, to są tereny, które wskazują rozwój naszego miasta. Chwała temu 
i tu trzeba podziękować władzom miasta, panu Prezydentowi i szczególnie 
panu dyrektorowi Hajdorowiczowi, Ŝe tak ogromne dzieło, które czeka dla 
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Kielc, bo plany zagospodarowania przestrzennego trzeba objąć około 95%. 
Tutaj trzeba się liczyć, trzeba panu dyrektorowi za realizację tych projektów. 
KaŜdy projekt zagospodarowania przestrzennego musi być oparty o pewne 
prawa, prawa budowlane, prawa geologiczne, prawa architektoniczne 
i urbanistyczne. Z drugiej strony, jeŜeli tworzy się plany zagospodarowania 
przestrzennego, to musza być one przyjazne społeczności lokalnej 
i akceptowalne przez tych mieszkańców. Plany zagospodarowania 
przestrzennego tworzone są na terenach prywatnych. W większości tu są 
tereny prywatne. KaŜde jakieś wnioski czy skargi, czy jakieś roszczenia 
powinny być rozstrzygane w sposób kompromisowy, bo to jest rolą miasta 
Ŝeby znaleźć kompromis. Wiem Ŝe to bardzo cięŜko jest znaleźć kompromis 
w takich sytuacjach, bo jednemu ta droga przechodzi przez jego działkę, 
innemu nie przechodzi przez działkę. Tutaj jest sytuacja dość sporna. Ja bym 
chciał jedną uwagę zwrócić. JeŜeli państwo patrzą na ten plan 
zagospodarowania przestrzennego, to od ulicy Dygasińskiego w dół do ulicy 
Wybranieckiej jest droga o szerokości, to co przedstawiają mieszkańcy 
sugerowali, jest droga około 8 metrów szerokości, czyli pas drogowy. Dalej 
jadąc ta droga przechodzi w pas drogowy, który ma 15 metrów. Głównym 
pytaniem tych mieszkańców było dlaczego? Bo jeŜeli media wszystkie 
mieszczą się w jezdni sześciometrowej i tam wystarczy 8 metrów, to dlaczego 
nagle staje się ta droga piętnastometrowa. Tu ludzie chcieli, mieszkańcy, dość 
szczegółową, Ŝeby udzielono im odpowiedzi. Bo jeŜeli wszystkie media się 
mieszczą w 6 metrach, to tam jest 8 metrów a tu przechodzi droga nagle w 15 
metrów. Ja myślę, Ŝe mieszkańcy, z tego co ja wiem, informowali władze 
miasta i pisali do pana dyrektora teŜ o zmniejszeniu tej drogi. Oni 
zasugerowali 8 metrów. Miasto nie przedstawiło im ewentualnego 
kompromisu, na przykład 12 metrów, którzy teraz mieszkańcy to 
przedstawiają. Myślę Ŝe 12-13 metrów mogłoby satysfakcjonować obie strony. 
Nie ma złotego środka ale w tym momencie moŜna było znaleźć ten złoty 
środek i mieszkańcom ta drogę 13 metrów moŜna było pozostawić. Chciałbym 
uzyskać odpowiedzi dlaczego ta ulica między Wybraniecką a ulicą 
Dygasińskiego jest 8 metrów a tu jest szerokości 15 metrów. To są te pytania, 
które się przez mieszkańców cały czas przemawiają. Twierdzą, Ŝe dlaczego 
mieszkańcy tego terenu mają węŜszą, my mamy szerszą. Ja tylko 
przedstawiam opinię mieszkańców. Gdyby pan dyrektor był uprzejmy 
wyjaśnić jeszcze raz tą kwestię.  
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście nie ma złotego środka, szczególnie w planach zagospodarowania 
przestrzennego, tak jak powiedział mój przedmówca, inŜynier zresztą, zna się 
na tym. Nie jest dobrze jeŜeli się nie bierze pod uwagę Ŝadnych sugestii 
i próśb, ewentualnych rozstrzygnięć technicznych, o które proszą mieszkańcy. 
Tak się składa, Ŝe znam ulicę Chodkiewicza bo tam mam mieszkanie i akurat 



 39 

ciek wodny, który przebiega obok budynku 57 powoduje tylko zalewanie 
garaŜy bo kanał burzowy jest wyŜszy niŜ piwnice. Ktoś takie pozwolenie 
wydał i ten ciek akurat przeszkadza nie pomaga. Zastanowiłbym się bardo nad 
tym, czy rzeczywiście droga 12 metrów nie jest wystarczająca. W moim 
odczuciu jest wystarczająca. Pas zieleni, który został zaprojektowany, według 
projektantów, którzy projektowali, jest na polecenie Urzędu Miasta. Czy 
nazwijmy to urzędników miasta. Trzy metry dla pojedynczego człowieka na 
pewno nic nie stanowi ale w obszarze długości działki stanowi duŜo 
i powiększa, tak jak kolega powiedział, koszty Urzędu Miasta. JeŜeli byłoby to 
moŜliwe, zastanowiłbym się nad tym, nie musi być ta uchwała podjęta dziś, 
natychmiast, aby jeszcze raz fachowcy z poszczególnych branŜ i mediów typu 
gaz, woda, kanalizacja, bo rzeczywiście nie wszystko musi i moŜe pójść 
w jezdni, przykładowo gaz. Ale przy dobrej woli projektantów, pana dyrektora 
Hajdorowicza, urzędników miasta, myślę, Ŝe przynajmniej częściowo 
postulaty ludzi tam mieszkających moŜna by spełnić dla ich zadowolenia i dla 
ogólnego zadowolenia wszystkich stron.  
 
Artur Hajdorowicz, dyrektor Biura Planowania Przest rzennego, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta 
Odpowiem pierw na waŜne pytanie, sądzę, Ŝe to zdarzenie, to rozwiązanie 
było bezpośrednim powodem zbiorowego postulatu o zmniejszenie szerokości 
do 8 metrów. Rzeczywiście fragment od ulicy Dygasińskiegodo ulicy 
Wybranieckiej, który tak naprawdę nie jest ulicą Nowościegiennego, został 
ciągiem pieszo – jezdnym o szerokości 8 metrów. Jest on długości około 300 
metrów i obsługuje tylko trzy nieruchomości. Trzy nieruchomości na odcinku 
300 metrów będą korzystać z tego dojazdu, bo nie mają innego. Tak naprawdę 
jest to odcinek tylko na przebiegi kolektorów sieci uzbrojenia a nie pełniący 
funkcji komunikacyjnych. Tylko trzech właścicieli, na odcinku 300 metrów, 
trzech posesji, będą tędy jeździć do swoich nieruchomości. Wobec tego jest to 
ciąg pieszo-jezdny z utwardzeniem jednocześnie dla pieszych i jednocześnie 
dla tych trzech samochodów, czy kilku przejazdów dziennie. Jest to wyłączone 
ze schematu drogowego, z układu komunikacyjnego. Jeśli chodzi 
o komunikację kołową to tego odcinka mogłoby w ogóle nie być. Ta ulica, 
o której mówimy, ta piętnastometrowa, tak naprawdę jest bocznikiem, pętlą od 
ulicy Ściegiennego. Na prośbę mieszkańców dało się zrobić z tym odcinkiem 
8 metrowym tak Ŝe to, tak naprawdę nie jest ulica. Szerokość 8 metrów nie 
wchodzi w grę na długości 1,5 kilometra. Rezygnacja z tej ulicy, nie jest 
moŜliwa teŜ z powodów komunikacyjnych. W jakiś sposób trzeba do tych 
wszystkich działek dojechać. Niestety taki jest układ, Ŝe ta ulica sama się 
rysuje. Postulat dotyczący 12 metrów, to juŜ w gronie fachowców dyskusja 
została wyczerpana. Naprawdę bardzo duŜo było rozmów. Pomijam panów 
obliczenia, Ŝe wychodzi 12 metrów, Ŝe ulica Chodkiewicza ma 12 metrów. 
Chodkiewicza była budowana w okresie, kiedy kanał sanitarny i kanał 
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deszczowy moŜna było robić pod jezdnią. W tej chwili te kanały trzeba 
wyrzucać na zewnątrz z normowymi odległościami. W jednym państwo mają 
rację, rzeczywiście da się zrobić ulicę, która ma szerokość 12 metrów, ośmiu 
teŜ się da. Tylko Ŝe, tak naprawdę, skończyło by się to zmianą klasy tej ulicy 
z lokalnej na dojazdową. Są to bardzo fachowe kwestie, ale jestem zmuszony 
je poruszyć. Ulice mają swoje klasy. Autostrada, droga ekspresowa, główna, 
zbiorcza, lokalna i dojazdowa. Ulica dojazdowa, jest to uliczka obsługująca 
pojedyncze posesje, często jest to sięgacz, ślepy. Obsługuje ona kilka, 
kilkanaście posesji. To jest ulica dojazdowa najniŜszej klasy z minimalnym 
ruchem. Są to krótkie ulice, do 300 metrów. Są one odpowiedni zlokalizowane 
w układzie komunikacyjnym. To jest ulica lokalna. 12 metrów czy 15 metrów 
to jest tak naprawdę róŜnica czy ma to być ulica lokalna czy dojazdowa. 
Dojazdową, zdaniem wszystkich fachowców nie moŜe być z jednego powodu, 
z powodu usytuowania, długości i znaczenia w lokalnym układzie 
komunikacyjnym. Poza wszelkimi przepisami są jeszcze pewne przestrzenne 
wskaźniki. Ulica lokalna, pomimo, Ŝe jezdnia jest teŜ 6 metrów, tak samo jak 
dojazdowej, powinna być nieco szersza. Z róŜnych powodów, których tu nie 
chcę rozwijać, poniewaŜ musiałbym zrobić wykład akademicki. Naprawdę 
robiąc plany, nie szafujemy obszarem, o którym wiemy, Ŝe miasto ma go 
wykupić. TeŜ liczymy w kaŜdym planie, jego skutki finansowe dla gminy. 
Jesteśmy wyczuleni i wszystkie pasy rysujemy najmniejsze jak się da, Ŝeby 
najmniej obciąŜać gminę kosztami realizacji. Jeśli zdecydujemy, Ŝe wszystkie 
ulice w mieście, poza głównymi zrobimy dziesięciometrowe, to cofniemy się 
do średniowiecza. Ten układ w przyszłości nie będzie działał. Nie będziemy 
się mogli nazwać miastem europejskim, poniewaŜ klasyfikacja dróg, która 
obowiązuje ma głęboki sens praktyczny. Gdyby zrównać ulice lokalne 
z dojazdowymi, gdyby miało to sens to juŜ dano by to było zrobione. Niestety 
do ulicy lokalnej trzeba się inaczej przymierzać niŜ do ulicy dojazdowej. 
Projektowana ulica Nowościegiennego, ze względów topograficznych 
i geograficznych, zastanego układu i uwarunkowań musi być ulicą lokalną. 
Dyskusja fachowców została juŜ wyczerpana. Fachowcy, czy teŜ osoby, które 
są za coś odpowiedzialne, ponoszą odpowiedzialność za pewne rozwiązania 
i nikt, kto czuje się odpowiedzialny za przyszłość, za to co się stanie 
w przyszłości nie ma ochoty na wyraŜenie zgody, która by dała święty spokój 
ale równieŜ dałaby niewątpliwie duŜe problemy w przyszłości.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 7 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/400/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” 
(w rejonie ulic: Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej). 
 
Do pkt. 9.18 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 
01.04.2008r. do dnia 31.03.2009r. 
Proponowana uchwał jest konsekwencją podjętej uchwały z 26 lipca 2007 
roku w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzenia ścieków opadowych 
i roztopowych na terenie miasta Kielce. Zgodnie z zapisami tej uchwały oraz 
obowiązującymi przepisami zostały zaproponowane stawki opłat za 
odprowadzanie wód deszczowych, co wiąŜe się z opłatami za korzystanie ze 
środowiska.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/401/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na 
okres od dnia 01.04.2008r. do dnia 31.03.2009r. 
 
Do pkt. 9.19 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym 
w Kielcach. 
Projekt dotyczy ławnika ElŜbiety Bysieckiej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/402/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.20 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym 
w Kielcach. 
Projekt dotyczy ławnika ElŜbiety Raczyńskiej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/403/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.21 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady 
Miejskiej w Kielcach. 
Projekt dotyczy poszerzenia składu Komisji Sportu i Turystyki o osobę 
radnego Jacka Wołowca. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XIX/404/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej Komisji 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wnoszę o ogłoszenie dziesięciominutowej przerwy w imieniu Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. 
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Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę 
w obradach. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Do pkt. 10 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zanim odczytam rezolucję chcę powiedzieć, Ŝe treść jest przemyślana, 
sprawdzona, równieŜ przez radców prawnych zaopiniowana. Mam ustną 
opinię radcy prawnego co do tej rezolucji. Zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe jest to 
delikatna materia, bo wchodzi się w pewną sferę polityki. Rezolucja jest 
kierowana Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast myślę, Ŝe 
inwestycje w mieście nie są ani partii Platforma Obywatelska ani Prawa 
i Sprawiedliwości ani sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko albo są 
potrzebne, albo nie są potrzebne. Albo jesteśmy za rozwojem tego miasta albo 
przeciw.  
Radny Tomasz Bogucki Odczytał projekt rezolucji Rady Miejskie 
/w załączeniu do protokołu/ 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mam kilka pytań.  
Pierwsze ponawiam: który z radców prawnych udzielił opinii prawnej? 
Po drugie, dlaczego pan Przewodniczący Krzysztof Słoń podpisuje się pod tą 
rezolucją, kiedy ona nie jest jeszcze przegłosowana? Przypomnę państwu, Ŝe 
zawsze dobrym obyczajem było, Ŝe jakiekolwiek rezolucje były przyjmowane 
prze porozumienie wszystkich radnych i aklamację. Tutaj, pan 
Przewodniczący, niestety wpisuje się w niedobry obyczaj. Więcej, rozpoczyna 
niedobry obyczaj rezolucji politycznych. Tak to wygląda w ten sposób, w tej 
chwili. 
RównieŜ, niestety, przykro mi to powiedzieć, bo jakby dotykam pana 
Przewodniczącego, którego niezwykle cenię, lubię i to nie ze względu na 
działalność polityczną ale równieŜ na naszą długą znajomość, ale niestety pan 
Przewodniczący wpisuje się w rys nieodpowiedzialnych polityków, którzy 
wpisują do listy indykatywnej, do budŜetu róŜnego rodzaju inwestycje, na 
przykład do budŜetu na ten rok, róŜnego rodzaju inwestycje, wiedząc, Ŝe są 
niemoŜliwe do zrealizowania. Co więcej, krytykują równieŜ projekty, czy 
kwestie finansowe i podkreślają, Ŝe zostały wycofane takie a nie inne projekty 
a oczywiście nie ma o tym mowy, bo zostało to zweryfikowane.  
Teraz, co do samej rezolucji. Zostało zweryfikowanych wiele róŜnych 
inwestycji w kraju. Z róŜnych powodów. Między innymi dlatego, Ŝe nie były 
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moŜliwe do zrealizowania, pieniądze były przeznaczone na inne, waŜniejsze 
cele, itd. 
Pan Bogucki, o ile sobie przypominam, od początku funkcjonowania tej 
kadencji, właściwie poprzedniej, zawsze stwierdzał i mnie tak uczył, uczył 
wszystkich radnych, Ŝe na pisanie dziennikarzy trzeba patrzeć 
z przymruŜeniem oka. Często się zdarza tak, Ŝe oni źle zrozumieją albo inaczej 
odczytują to co chcemy powiedzieć. Rozumiem, Ŝe pan przewodniczący, 
pisząc tę rezolucję wypowiada się słowami Posła Artura Gierady, który 
„nazywa skandalicznymi decyzje ministerialne”. Ja pozwoliłem sobie 
zadzwonić do Posła Gierady i przedstawię państwu co on powiedział. 
Oczywiście nie krytykuje w Ŝaden sposób dziennikarzy, natomiast chcę 
podkreślić, Ŝe doszło do pewnego nieporozumienia. Pan Artur Gierada nazwał 
skandalem, nazwał skandalem i to miał tylko na myśli, wypowiedzi jednego 
z polityków PiS-u, znacznego w województwie, który w programie 
telewizyjnym posługiwał się nieprawdziwymi informacjami, co pan Gierada 
w tej chwili analizuje i będzie wyciągał konsekwencje, być moŜe równieŜ 
w procesach. 
Chciałbym złoŜyć oświadczenie, równieŜ w imieniu Posła Gierady i Klubu 
Platformy Obywatelskiej. Poseł Artur Gierada popiera wszystkie projekty, 
które miałyby być przyjęte z poŜytkiem dla mieszkańców Kielc i regionu. 
W takie projekty, wszystkie się w pisuje. RównieŜ chciałby, by wpisywali się 
wszyscy parlamentarzyści regionu świętokrzyskiego a nie rozgrywali 
politycznie zdarzenia, które nie mają miejsca.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
PoniewaŜ pan Gągorowski, zadał mi pytanie, dlaczego się podpisuję, 
informuję pana, Ŝe to jest wydrukowane zwyczajowo. Tekst Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Słoń, jest pod wszystkimi projektami uchwał. Ja 
jeszcze nie podpisałem tej rezolucji. Podpisuję uchwały podjęte, po sesji. KtóŜ 
inny ma podpisać uchwały uchwalone przez Radę? To Ŝe widnieje tam taki 
napis maszynowo, nie znaczy, Ŝe ja to podpisałem. Wszystkie uchwały 
podpisuję po ich uchwaleniu. Te, które nie są uchwalone nie są podpisywane 
przeze mnie.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja bym się chciała odnieś c do kwestii merytorycznych, które zostały zawarte 
w tej rezolucji, a raczej braku merytoryki w tych wypowiedziach. Nie wiem 
czy wszyscy radni zdają sobie sprawę o jakim programie mówimy, chodzi 
o program infrastruktury środowiska. Chodzi dokładnie o Priorytet pierwszy, 
gdzie nasze Wodociągi złoŜyły projekt. Ten projekt opiewa mniej więcej na 
90 mln. euro. Mówię o tych kwestiach dlatego, Ŝe to jest bardzo istotne, 
poniewaŜ pewnego rodzaju zakłamaniem jest stwierdzenie iŜ zostały skreślone 
wszystkie projekty a na to miejsce zostały powołane jakieś inne. Sytuacja jest 
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taka: Na liście indykatywnej pozostały dwa projekty. Ta lista opiewa na kwotę 
377 mln. euro. Mniej więcej, nie będę teraz podawać dokładnych kwot bo nie 
czas i miejsce. Te dwa projekty, to te, które pozostały jeszcze z okresu 
projektowania 2004-2006, kiedy to wtedy brakło pieniędzy. Lista 
indykatywna, ta o której tu stwierdzono, Ŝe zostały jakieś nowe projekty 
wprowadzone, ma tylko dwa projekty i są to stare projekty. Teraz kwestia do 
projektów, które były złoŜone, były zapisane w indykatywnej liście, a które 
zostały niejako z niej usunięte. Te wszystkie projekty wezmą udział 
w normalnej procedurze, którą wyznacza Unia Europejska, czyli w konkursie. 
Na ten konkurs zostało przeznaczonych ponad 2.400 mln. euro. Nasze 
projekty, a z tego co wiem projekt Wodociągów jest oceniony bardzo dobrze 
i nie sądzę Ŝeby były jakiekolwiek zagroŜenia aby pieniądze te trafiły do nas. 
Co do kwestii, i tu nie odnoszę się do rezolucji, o tym, Ŝe rząd poprzedni, czyli 
PiS-owski podpisał umowy przedwstępne, które zabezpieczały te kwoty na 
poszczególne projekty, nie wiem czy wszyscy państwo wiedzą Ŝe w tych 
umowach, a z pewnością gdyby był tu prezes Milcarz mógłby to potwierdzić, 
w tych umowach zawarty jest artykuł, a dokładnie ustęp jednego z artykułów, 
teraz nie przytoczę dokładnie którego, bo nie mam tej umowy i nie mogłabym 
mieć jej na dzisiaj, jest zawarty mniej więcej zapis, który mówi o tym iŜ 
umowa nie ma skutków cywilno – prawnych. Czyli tak naprawdę nikt nie 
obiecywał tych pieniędzy w Ŝadnej umowie. Faktem są, w moim przekonaniu 
tylko i wyłącznie sumy. To znaczy 377 mln. euro zostało przeznaczonych na 
dwa projekty, stare projekty. Natomiast 2.400 mln. euro zostało przekazanych 
na projekty, które będą brały udział w konkursach. Między innymi w tym 
konkursie weźmie udział projekt Wodociągów Kieleckich. Rezolucja ma się 
nijak do rzeczywistości, jaka istnieje.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Rzeczywiście informacje, które do nas dotarły z Ministerstwa Ochrony 
Środowiska wielce nas wszystkich zaniepokoiły. Oczywiście, jako Klub 
Platformy Obywatelskiej jesteśmy bezwzględnie za tym aby uczynić wszystko 
aby środki finansowe na inwestycje, które zostały rozpoczęte, które są 
planowane w Wodociągach, Ŝeby te środki zapewnić. Jednak do końca nie 
mamy pełnej informacji. Jestem głęboko przekonany, Ŝe Rząd Donalda Tuska 
zagwarantuje takie środki, potrzebne do realizacji inwestycji w Kielcach. 
Oczywiście jestem za tym, Ŝeby podejmować róŜnego rodzaju działania 
w formie nacisków, w formie listów i rezolucji, jeśli one przyniosą efekt. 
Nieraz pokazaliśmy tutaj, na tej sali, Ŝe w zasadzie nie kierujemy się 
interesami politycznymi, tylko interesami miasta. Ale, szanowni państwo, jeśli 
chcemy przyjąć rezolucję i Ŝeby ona miała właściwy charakter, przyniosła 
skutek, to ona musi być przyjęta przez całe gremium radnych. W momencie, 
gdy takową rezolucję przyjmuje tylko część radnych to moŜna wnioskować 
i moŜna przypuszczać, Ŝe ma ona charakter polityczny. My nie chcemy, Ŝeby 
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ona miała charakteru politycznego. Chcemy, Ŝeby to była rezolucja wspólnie 
uzgodniona, wywaŜona, która w jakiś sposób wywrze nacisk, w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, na Rząd w celu zapewnienia tych środków. 
Rozmawiając w kuluarach, bo oczywiście rozmawialiśmy na temat zmiany 
treści i nie osiągnęliśmy konsensusu, w związku z tym, nie uwaŜamy, Ŝe jest 
to rezolucja ponad polityczna, ponad podziałami. W związku z tym, nasz klub 
nie będzie głosował za uchwaleniem tej rezolucji w takiej formie, aczkolwiek 
jesteśmy głęboko za tym, Ŝeby stosować róŜne środki nacisku, czy lobbingu 
w celu pozyskania środków dla tych inwestycji. Jeśli udałoby nam się 
stworzyć treść takiej rezolucji, która byłaby zaakceptowana przez wszystkich, 
to oczywiście jesteśmy za. W przeciwnym razie nie będziemy głosować za 
uchwaleniem tej rezolucji.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni państwo, ja bym prosił o zastanowienie się nas chwilę. Tak 
naprawdę wiadomo, Ŝe te pieniądze naleŜą nam się. Przepraszam za takie 
słowo. Powiem dlaczego nam się naleŜą. Byliśmy, przede wszystkim pan 
Czesław Gruszewski, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej i my 
jesteśmy w strukturach władz Wodociągów i Międzygminnego Związku. 
Musimy zrozumieć pewną konstrukcję na podstawie której zostały zbudowane 
te dwa projekty. Pierwszy projekt to jest ogromny remont oczyszczalni 
ścieków na Sitkówce. Za ogromne pieniądze. Drugi, to jest cała budowa tego, 
co jest pod ziemią. Warunkiem realizacji pierwszego projektu było to, Ŝe 
wejdziemy w drugi projekt. To był warunek postawiony przez Unię. JeŜeli się 
okaŜe, a jesteśmy po przetargu pierwszego projektu, jeŜeli się okaŜe Ŝe my 
robimy pierwszy projekt a ktoś zabrał nam pieniądze z drugiego, to wtedy 
rachunek ekonomiczny moŜna włoŜyć do kosza i w ogóle to się nie motywuje. 
Nie sądzę, Ŝeby jakikolwiek rząd, w tym rząd Platformy Obywatelskiej z PSL-
em, podejmował decyzje które byłyby rujnujące dla Polski, dla naszego kraju. 
Kiedy nie dostaniemy drugiego etapu, to Unia powinna nam kazać zwrócić 
pieniądze za pierwszy etap. Proponowałbym, Ŝeby te emocje na razie ostudzić. 
W kaŜdej chwili moŜemy się spotkać i podpisać takie wystąpienie do 
kogokolwiek. W tej chwili, wydaje mi się, Ŝe nabieranie politycznego 
charakteru, to są olbrzymie pieniądze i to jest przyszłość naszego miasta, to 
nie ulega wątpliwości, dlatego ja proponuję, Ŝebyśmy bardzo powaŜnie do 
tego podeszli i nie rozgrzewajmy emocji. Emocje są tu najgorszym doradcą. Ja 
nie wierzę, Ŝeby ktokolwiek tych pieniędzy nam nie dał. JeŜeli tak się stanie, 
to będę pierwszy szedł w pochodzie z jakimiś tam transparentami. Myślę, Ŝe to 
nie jest czas.  
 
Radny Tomasz Bogucki ad vocem 
Nie będę się odnosił ad vocem do wypowiedzi ani pana Gągorowskiego ani 
pani Zapały, bo myślę, Ŝe nie warto. Wycofuję swój wniosek o rezolucję.  
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Radny Jarosław Karyś 
Faktycznie, dyskusja staje się w tej chwili bezprzedmiotowa. Osobiście 
uwaŜałem, Ŝe ta rezolucja nie ma specjalnie charakteru politycznego ale 
poniewaŜ rozumie teŜ, Ŝe trudno jest być partią rządzącą i trudno 
reprezentować pewne opcje. W tej chwili rezygnuje  mojego głosu.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jako Przewodniczący Rady chcę powiedzieć, Ŝe rzeczywiście Rezolucja Rady 
Miejskiej ma sens tylko wtedy, jeŜeli jest podjęta ponad wszelkimi 
podziałami. Z reguły ma dotyczyć istotnych spraw dla gminy.  
 
Radny Jan Gierada 
Myślę, Ŝe potrzebna jest dyskusja nad tą rezolucją. Wydaje mi się, Ŝe pan 
Prezydent ma rację. Jest to działanie przedwczesne. Nieraz takie pochopne 
działanie, wybieganie przed szereg jest niewłaściwe w sensie takim, Ŝe moŜe 
przynieść więcej biedy aniŜeli korzyści. Nie ma chyba Ŝadnego posła, bez 
względu na to z jakiej jest opcji, Ŝeby nie lobbował nad tym, Ŝeby to miasto 
rozwijało się i uzyskało pieniądze unijne. Dzisiaj zgadzam się z panem 
Prezydentem, wykonanie jednego projektu i nieotrzymanie pieniędzy na drugi 
projekt jest nie do przyjęcia. Wierzę w to, Ŝe tak się nie stanie. Natomiast nie 
zgadzam się z tum, co mówi moja koleŜanka, radna Zapała, Ŝe jak się stanie 
do konkursu to praktycznie jest to samo, co na liście indykatywnej. Absolutnie 
nie. Projekty na liście indykatywnej są praktycznie stuprocentową gwarancją 
przyznania, natomiast w konkursie to jest tak jak w konkursach ordynatorów, 
Ŝe juŜ z góry wiadomo kto będzie i tam teŜ z góry wiadomo który projekt 
przegra. Dlatego boję się konkursów i przestrzegam przed konkursami. Jako 
mieszkaniec tego miasta jestem zainteresowany równieŜ, bo dwa projekty, 
bardzo powaŜne projekty: kardiochirurgia i rozwój traumatologii, były na 
liście indykatywnej. Gdyby dzisiaj, mając praktycznie pozwolenia na budowę 
i skończoną dokumentację, która to dokumentacja jest kosztem 
kwalifikowanym, gdyby się stało, Ŝe trzeba stanąć do konkursu i w nim by się 
przepadło, byłbym dziadem moralnym. To są dwa powaŜne tematy 
w Kielcach. Tak samo wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Nowinach. 
Dajmy na razie spokój tej rezolucji, bo jest to tak Ŝe jeszcze Maciek gdzieś 
tam a juŜ mu kasę studzą. Poczekajmy nieco. Ostudźmy umysły. Ostudźmy 
nasze zapędy, Ŝeby nie przynieść róŜnego rodzaju sytuacji, która mogłaby 
spowodować Ŝe rzeczywiście ktoś nas posądzi o to, Ŝe juŜ coś działamy 
a jeszcze nikt decyzji nie podjął. Oczywiście nie jest tajemnicą poliszynela, Ŝe 
chodzą po Kielcach, po województwie, nawet w mediach róŜne 
przypuszczenia. śe Rząd pana Tuska się pomści, bo Gosiewski dostał tyle 
głosów itd. Gosiewski dostał tyle głosów ile dostał. Za Gosiewskim głosowali 
ludzie a nie ulęgałki, ani nie gruszki. Nie róbmy z tego Ŝadnych cyrków. Będą 
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za cztery lata wybory, będą inne głosowania, lepsze, gorsze. Ja nie chcę 
nikogo lekcewaŜyć. TeŜ dostałem 122 tysiące głosów i gdybym wszedł to co? 
Jakby wygrał PiS i ja bym był w pisie to co? Trzeba się pomścić bo dostałem 
tyle głosów? Dostałem tyle ile dostałem i nie wszedłem. Gosiewski dostał tyle 
ile dostał i wszedł. Ja to muszę jako człowiek uszanować. Czy jestem z takiej, 
czy z innej opcji. Muszę to po prostu uszanować i szanuję Rząd pana Premiera 
Tuska, szanuję PSL, szanuję kaŜdego człowieka. Natomiast myślę, Ŝe 
poczekajmy z tymi rezolucjami, oby nie wyjechać przed szereg.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rozumiem, Ŝe mam akceptację państwa, Ŝe gdyby wydarzyły się jakieś 
nadzwyczajne okoliczności to moŜemy się zebrać chociaŜby w tym jednym 
celu, Ŝeby wyrazić głos całej Rady. Tu chyba zgadzamy się wszyscy. Dziękuję 
bardzo panu Przewodniczącemu Boguckiemu za wystąpienie.  
 
Do pkt. 11 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Joanna Grzela, 
2. Adam Jaskóła. 

 
Do pkt. 12 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Mając na uwadze wystąpienie pana Prezydenta na ostatniej sesji, która była 
sesją budŜetową, gdzie deklarował pan moŜliwość wybudowania jednego 
a nawet dwóch basenów w Kielcach. Chcąc by te deklaracje stały się ciałem, 
czyli zostały zrealizowane jeszcze w naszej kadencji, mają upowaŜnienie do 
takiego wystąpienia od Przewodniczących Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym wnieść pod rozwagę 
pana Prezydenta, przygotowanie uchwały, która zmieniłaby uchwałę 
budŜetową na 2008 rok w taki sposób, Ŝeby skonsumować podział wyniku za 
2007 roku w całości na rzecz tej inwestycji, licząc na to, Ŝe do końca kadencji 
obie inwestycje związane z budową dwóch pływalni będą moŜliwe. Licząc 
równieŜ na to, Ŝe pan Prezydent zaciągnie kredyt, Ŝeby moŜna wybudować te, 
obiecane obiekty. Myślę, Ŝe jest to dobra inicjatywa, która nie rozproszy 
pieniędzy, które i tak są w niewielkiej ilości po podziale wyniku za 2007 rok 
a pozostawi po nas wymierny ślad. Dyskutowaliśmy w kuluarach z ludźmi, 
którzy pracują w Komisji Sportu i Turystyki, w Komisji Edukacji i Kultury, 
czyli w dwóch komisjach, które zgłaszały swoje projekty do budŜetu na 2008. 
Stąd w imieniu, sądzę większości, zdecydowanej większości radnych 
zgłaszam wniosek, Ŝeby pan Prezydent rozwaŜył moŜliwość takiego 
skonsumowania podziału wyniku za 2007 rok.  
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Jak juŜ jestem przy głosie, otworzyłem sobie panie radny Mariuszu, stronę 
internetową Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji. Prawdą jest Ŝe 
jest on utrzymywany z „korkowego” ale nieprawdą jest Ŝe leczeni są tylko 
uzaleŜnieni od alkoholu czy od środków psychoaktywnych. Proszę sprawdzić, 
co pisze w przedmiocie działania Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji. Wszyscy ludzie, którzy mają problemy ze swoimi emocjami, ze 
swoimi uzaleŜnieniami, niezaleŜnie od tego z czego one wynikają, są 
bezpłatnie leczeni w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji i o tym 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia wiedzieć 
powinien. Po drugie, dla informacji, byłem i nadal jestem członkiem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Zrobiłem zdjęcia wczoraj planu 
miasta, planu, który stoi u zbiegu ulic Małej i Kapitulnej. Plan miasta jest 
zdewastowany. Ostatnio ktoś rozerwał nawet metalowe ramy. Myślę, Ŝe 
odpowiednie słuŜby powinny się tym zająć, poniewaŜ to jest historyczne 
centrum naszego miasta, jest tam mnóstwo wycieczek i powinniśmy w jakiś 
sposób to naprawić i doprowadzić ten plan miasta do stanu takiego, z którego 
by moŜna było korzystać. Jest pomazany, zniszczony, zdewastowany. Bardzo 
proszę o interwencję.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Musze się odnieść do tego, co powiedział pan radny Bogucki. Nie wiedziałem 
Ŝe aŜ takie znaczenie ma dla pana, ten wydawać by się mogło, na początku, na 
konwencie, nie budzący kontrowersji projekt opinii Rady na temat lokalizacji 
tego kasyna. Widocznie są jakieś przyczyny, których ja nie znam, Ŝe ta sprawa 
leŜy panu szczególnie na sercu. Wracając do pana wypowiedzi. Pan nie 
zrozumiał intencji mojej wypowiedzi. Dlatego, Ŝe ja mówiłem, zaznaczałem 
w swojej wypowiedzi, w swoich wątpliwościach to, iŜ osoby leczone 
z uzaleŜnienia alkoholowego są leczone za pieniądze odprowadzane w postaci 
korkowego, przez osoby, które sprzedają, które mają koncesję na sprzedaŜ 
takiego alkoholu. Między innymi z tych funduszy, ten ośrodek, o którym pan 
mówił jest utrzymywany. Ja mam świadomość, Ŝe nie moŜe on być 
utrzymywany z innych środków, dlatego, Ŝe ustawodawstwo nie przewiduje 
pobierania środków od dilerów narkotykowych w formie jakiegoś 
strzykawkowego, na przykład. Pan o tym doskonale wie. W związku 
z powyŜszym powiedziałem, Ŝe te uzaleŜnienia będą leczone ze środków, 
które pochodzą z innych źródeł. Pan o tym doskonale wie. Ja nie wiem czy ta 
pana złośliwość była zamierzona czy teŜ niezamierzona. Ja wiem w jakich 
uzaleŜnień i z jakimi problemami spotykają się terapeuci z tego ośrodka 
i wiem teŜ z jakich pieniędzy on jest utrzymywany. Pan doskonale wie. To Ŝe 
jest pan i był pan członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych jest mi to równieŜ wiadome. W związku z powyŜszym 
kompletnie nie rozumiem tej, dla mnie zdumiewającej pozycji, którą pan tutaj 
zajął.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję państwa, Ŝe zaplanowana sesja na 13 marca odbędzie się 6 marca. 
Bardzo proszę o naniesienie poprawek w planach sesji w tym roku. 
 
Do pkt. 13 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
17 stycznia 2008 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


