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Protokół Nr XX/2008 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 14 lutego 2008 roku, w godz. 10.00 – 14.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny 
radny Stanisław Góźdź. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 20 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 14 lutego 2008 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam Pana Prezydenta jego trzech zastępców 
prezydenta, a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych 
Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Witam pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, 
witam uczniów X LO im. Józefa Wybickiego. Witam przedstawicieli 
Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. O 
nieobecności spowodowanej waŜnym wyjazdowym spotkaniem w sprawach 
świętokrzyskiej Onkologii poinformował mnie radny Stanisław Góźdź  
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 6 lutego 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 
wpłynął wniosek od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
dotyczący:  

1. zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie kierunków 
gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Miasta 
Kielce. 
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Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce 
W imieniu Prezydenta Miasta Kielce proszę o poszerzenie porządku obrad o 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie 
udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach  
oraz określenia zasad zbycia tych udziałów. Podjecie tej uchwały pozwoli na 
realizację porozumienia społecznego z dnia 29-30 sierpnia 2007 roku. 
Jednocześnie wnoszę aby ten projekt uchwały był rozpatrywany jako pierwszy 
w pakiecie projektów uchwał. 
 
Radny Jan Gierada 
Proszę o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o wniosek, który na 
piśmie składam, a brzmi on w sposób następujący: „Wnioskuję do Wysokiej 
Rady o odwołanie radnego pana Mariusz Goraja z funkcji Przewodniczącego 
Komisji, jaką obecnie pełni w Radzie z powodu kompletnego braku 
przygotowania merytorycznego do przewodniczenia w niej oraz raŜących 
uchybień w sposobie prowadzenia tej Komisji; jak równieŜ niedopuszczalnych 
kłamstw na łamach prasy, co powoduje, Ŝe wartość prac tej Komisji jest 
Ŝenująco niska, a tym samym podwaŜa autorytet Rady. Uzasadnienie podaję 
ustnie.” 
Wniosek, który dzisiaj złoŜyłem odnosi się do wyjazdowego posiedzenia 
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, które odbyło się na ul. 
Chęcińskiej 23 w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Rzeczywiście po 2 
godzinach i 15 minutach wyszedłem z tej Komisji poniewaŜ pan 
Przewodniczący cały czas mówi, mówi, mówi, buja w obłokach, wydaje mi się, 
Ŝe jestem gdzieś w jakiś przestworzach, jakąś stwarza sytuację jak gdyby 
człowiek, który siedzi tam nie miał nic do powiedzenia. KaŜda Komisja 
obojętnie, jaka ona jest, jest Komisją, która jak gdyby tworzy małą Radę, która 
to Komisja powinna zadawać pytania, ma takie prawo. Pan Przewodniczący 
odmówił mi zadawania takich pytań, przerwał mi, w dodatku w prasie kłamie w 
sposób naganny, nie nazwę tego po imieniu, Ŝe musiał przerwać moje 
wystąpienie, poniewaŜ ja obraŜałem gości, byłem niegrzeczny, tolerowałem 
gości. Nie wiem, kto tam był gościem, a kto gospodarzem. Odwrotnie pani 
dyrektor, która bardzo wychwaliłem za ogromny porządek w tym ośrodku, pana 
dyrektora Scelina, który dba o fundusze poprzez Radę. I trudno mi się było 
odnosić Ŝebym ja komukolwiek ubliŜał, nie jest to w moim stylu. KaŜdy jeden 
radny ma prawo zadać tyle pytań ile chce, po to jest Komisja, po to jej poświęca 
czas i za to bierzemy pieniądze. Oczywiście kaŜdy moŜe mieć róŜne zdanie i ja 
równieŜ. Natomiast niedopuszczalnym jest Ŝebym ja nie uzyskał odpowiedzi na 
pytania, które poszerzą mój horyzont myślenia w stosunku do pewnych 
elementów czy to restrukturyzować czy tego nie restrukturyzować. Pan 
Przewodniczący Goraj całośc około 90 % godzinami będzie bujał w obłokach 
fantazji, w jakiś przewidywaniach zamiast kierować tą Komisją, wysłuchać 
głosu radnych, a jest tam sporo dyrektorów szpitali i nie chodzi o to. Ja jako 
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radny nie czuję się jako radny partyjny tylko radny wybrany przez ludzi i chyba 
najmniej przywiązuję wagę do upolitycznienia. Takie wyraŜenie przy obcych 
ludziach, jakie jest zdanie członków z listy PiS, ja to przemilczałem, zwróciłem 
tylko uwagę Ŝeby nie upolityczniał Rady, bo nie wolno dzielić w ten sposób 
Komisji, stawia pana Goraja w złym świetle. Nieodpowiednim jest zabronienie 
zadawania pytań. Bardzo naganną sytuacją jest podawanie w Gazecie 
Wyborczej, Ŝe ja niemile traktowałem gości, byłem niegrzeczny. Jak moŜna 
odnosić się zamiast przeprosić, Ŝe się popełnia błąd nie udzielając moŜliwości 
zadawania pytań, pytań, które być moŜe przekonałyby mnie do pewnych 
sytuacji, bo najprawdopodobniej skłoniłbym się w przyszłości do głosowania 
nad tą restrukturyzacją i powiedziałam to wyraźnie, no ale skoro nie da się 
moŜliwości zadawania pytań i odsyła mnie się do interpelacji. Jeśli ja panią 
dyrektor pytam czy ona jest za taka restrukturyzacją mnie się odbiera głos a 
później się kłamie w Gazecie, Ŝe ja jestem niegrzeczny i niemiły w stosunku do 
gosci to to przekracza ludzkie pojęcie. śycie w świecie fantazji pana Goraja, o 
których godzinami będzie opowiadał jest niczym innym jak podporządkowanie 
sobie tylko prawa do decyzji i do głosu, niedopuszczając do głosu innych. 
Zwracał na ten temat uwagę pan radny Wielgus, pan radny Jaskóła. Nie była 
pana radnego Góździa. Myślę, Ŝe wniosek, który składam, a który Wysoka Rada 
rozstrzygnie nie polega tu na jakimkolwiek odgrywaniu się, bo to nie o to 
chodzi. Chciałem panu Porajowi jako człowiek 62-letni pomóc w pewnych 
sytuacjach, chciałem Ŝeby skorzystał z pewnej wiedzy i doświadczenia mojego, 
bo na pewno w tym temacie mam, ale nie jestem zarozumiały, na pewno 
oceniam swoją wiedzę na trzy, trzy z plusem, są lepsi ode mnie. Natomiast świat 
bajki i wyobraźni pana Goraja zmusza mnie czasem do tego, ze nie wiem gdzie 
w ogóle jestem, czasami myślę, Ŝe się coś złego dzieje czy nie dzwonić po 
karetkę. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Panie radny bardzo proszę o trzymanie się merytorycznego uzasadnienia 
wniosku. 
 
Radny Jan Gierada (kontynuuje) 
Kłamstwo w prasie, do którego pan się dopuścił, nie będę tego komentował, bo 
nikt nie czuł się tam ani uraŜony, ani obraŜony, jest nie do przyjęcia. JeŜeli pan 
radny nie umie powiedzieć przepraszam, a mnie by to absolutnie wystarczyło, 
naleŜę do ludzi normalnych, a przy okazji jestem radnym i dyrektorem szpitala. 
To jest bardzo źle, jeśli się popełnia błąd, kaŜdy na prawo taki błąd popełnić, ale 
trzeba powiedzieć przepraszam, Anie kłamać w prasie i robić z siebie faceta, 
który nie zezwala tutaj, uczniowi ojciec nie zezwala, dziecku powiedzieć, zadać 
pytania tylko sam jest najmądrzejszy z całego gremium. Ten utopijny świat, 
który roztacza pan Goraj po prostu jest nudny. Takie sesje małej grupy ludzi jak 
Komisje nic nie dają, nic nie wnoszą praktycznie, bo przegada jeden człowiek 
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cały czas, a reszta ma milczeć. JeŜeli chce w sposób uczciwy, godny zadać 
pytania, nawet pani dyrektor chciała odpowiedzieć no i nie pozwolono jej to tak 
być nie moŜe. Nawet gdyby Wysoka Rada nie przegłosowała tego wniosku do 
porządku obrad lub go wstawiła do porządku obrad, ja uszanuję kaŜdą decyzję 
Rady. Natomiast myślę, Ŝe moje wystąpienie nie formie lekcji, ale w formie 
zwrócenia uwagi przyda się panu Porajowi, którego jak kaŜdego na tej sali 
szanuję. Ja nie mogę dzisiaj nie znać pewnych sytuacji, które mi pomogą swój 
umysł skierować na najlepszą drogę w tej Radzie. Jeszcze dzisiaj siedzą tu 
ludzie z MPK. Jak zadam parę pytań to nie po to Ŝeby się wymądrzać tylko po 
to Ŝeby podnieść rękę, wstrzymać się lub by przeciw, a kaŜdy ma takie prawo. 
śeby pan Goraj nie czuł się upokorzony przeze mnie, nikogo nie upokarzam, 
mam dla niego prezent. Dzisiaj są Walentynki i ja dostałem (lizaka), ale ja w 
moim wieku juŜ nie mogę, jest tu napis „jesteś sexy”. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Powiem tak – wzruszyłeś mnie radny Janie Gierado. Ładnie zacząłeś dzisiejszą 
sesję, w ogóle łanie się zaczyna twoje „M jak Miłość”. Proszę Państwa ja nie 
zwykłem polemizować na temat wypowiedzi moich kolegów radnych 
udzielonych dziennikarzom, ale trudno się nie odnieść do tego co przed 
chwilą… 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo pana przepraszam rozumiem, Ŝe jest to wniosek przeciwny, czyli 
wnioskuje pan, Ŝeby nie wprowadzać. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Wnioskuję Ŝeby zachować ten punkt w porządku obrad, Ŝeby wprowadzić go do 
porządku obrad. 
 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Czyli pan radny Jan Gierada zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o 
projekt w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia 
 
Przystępujemy, zatem do głosowania kolejnych wniosków o zmiany w porządku 
obrad. 
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Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z  porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie kierunków gospodarowania 
nieruchomościami stanowiących własność Miasta Kielc 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe z porządku obrad dzisiejszej sesji został zdjęty projekt uchwały 
w sprawie uchwały w sprawie kierunków gospodarowania nieruchomościami 
stanowiących własność Miasta Kielc 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w 
pozapublicznym trybie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Spółka z o.o. w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych udziałów 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie 
udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach 
oraz określenia zasad zbycia tych udziałów 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego 
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
 
 
Głosowanie. 
Za    – 14 
Przeciw   – 9 
Wstrzymało się  – 2 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji nie został wprowadzony 
projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia gdyŜ nie uzyskał wymaganej ustawowo 
bezwzględnej większości głosów. 
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Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 

stycznia 2008r.  
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6. Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
7. Prezentacja Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. 
 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie udziałów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach  
oraz określenia zasad zbycia tych udziałów 
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok (pr. nr 1); 
3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok (pr. nr 2); 

4. zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału 
sanitarnego w ulicy Bęczkowskiej w Kielcach; 
5. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia szkoły; 
6. utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 27 w Kielcach; 

7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za 
osiągniecie wysokich wyników sportowych; 

8. odwołania ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach Pani Agaty Zawieruchy; 

9. powołania do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach Pana Jerzego Górskiego; 
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10. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w 
Kielcach, ul. śeromskiego 4/6; 

11. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego 
w Kielcach , ul. Jagiellońska 76; 

12. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Placówce Opieki Doraźnej „AZYL” w Kielcach, ul. 
Kołłątaja 4; 

13. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach, ul. 
Mickiewicza 10; 

14. zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 28 
kwietnia 2005roku; 
15. uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Zakładowi Komunikacji w Kielcach; 

16. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości 
opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca 
pochodzenia zwierząt; 

17. nadania nazwy skweru w mieście Kielce; 
18. nadania nazwy placu w mieście Kielce; 
19. zmiany nazwy pisowni nazw ulic w mieście Kielce; 
20. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej 

73; 
21. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. 

Jeleniowskiej; 
22. sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 

ulicy Nowy Świat; 
23. sprzedaŜy udziału w nieruchomościach zabudowanych połoŜonych w 

Kielcach przy ulicy Słowackiego; 
24. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. 

Kopernika; 
25. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Wojska Polskiego; 
26. nabycia przez gminę Kielcach prawa uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy śelaznej; 
27. zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy 

ulicach Jałowcowej i Wojska Polskiego; 
28. wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Poleskiej; 

29. uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach; 
30. uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach; 
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31. uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach; 
32. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach; 
33. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach; 
34. stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za rok 2007 przez Prezydenta Miasta Kielce; 
35. zmian w Statucie Miasta Kielce; 

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 
10.  Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
11.  Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuje, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 17 stycznia 2008 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XIX/2008 z sesji, która odbyła 
się w dniu 17 stycznia 2008 roku. 
 
Pkt. 4 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przekazuję Wysokiej Radzie podziękowanie od mieszkańców ul. Opielińskiej za 
umieszczenie w budŜecie miasta na 2008 rok inwestycji budowy ul. 
Opielińskiej. Podpisało to wiele osób zrzeszonych we wspólnotach 
mieszkaniowych. 
Otrzymałem list od Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Przemysława 
Gosiewskiego wyraŜający zaniepokojenie informacjami dotyczącymi zmian 
wprowadzanych przez obecny rząd na listach indykatywnych do programów: 
Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski 
Wschodniej. Otrzymałem teŜ apel świętokrzyskich parlamentarzystów do Pani 
ElŜbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego o nieuznawanie decyzji 
Ministrów Środowiska, Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Gospodarki oraz 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w/s weryfikacji list indykatywnych do w/w 
programów operacyjnych a tym samym obronę naszego województwa przed 
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utratą szans na zrównowaŜony i dynamiczny rozwój. Przysłane dokumenty 
obejmują 13 stron maszynopisu, dlatego zainteresowanych proszę o 
indywidualną lekturę tych pism. 
Przedstawiciele naszego samorządu uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zwołanym w 
celu wyjaśnienia przez przedstawicieli rządu RP powodów skreślenia z list 
indykatywnych projektów związanych z ochroną środowiska m.in. w naszym 
regionie. Zainteresowanych przebiegiem spotkania odsyłam do pana Tadeusza 
Sayora Zastępcy Prezydenta Kielc, który brał udział w posiedzeniu.  
 
Interpelacje miedzy sesjami złoŜyli radni: 

1. Goraj Mariusz (18.01.br. ( 2 szt.) ), 
2. Borowiec Witold (22.01.br. (2 szt.) oraz 11.02.br. (2 szt) ), 
3. Grzela Joanna (31.01.br.), 
4. Gągorowski Paweł (11.02.br.) 

 
Komisja Gospodarki Przestrzennej przyjęła plan pracy na I półrocze 2008r. na 
posiedzeniu w dniu 29.01.br.  
Wpłynęła do mnie prośba pana radnego Witolda Borowca abym umoŜliwił 
krótkie zabranie głosu na sesji w dniu dzisiejszym przedstawicielowi X Liceum 
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, co niniejszym czynię. 
 
Pan Ryszard Mańko dyrektor X LO 
Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, 
Panie i Panowie Radni 
22 listopada 2007r. podjęliście państwo uchwałę w sprawie nadania naszej 
placówce imię Józefa Wybickiego. Chcieliśmy podziękować za tę decyzję, a 
jednocześnie zaprosić państwa na niejako zakończenie akcji „patron”, które 
odbędzie się 10 marca br. o 10.45 w naszej placówce, a związane to będzie 
miedzy innymi z poświęceniem sztandaru oraz uroczystą akademią. Dlatego 
chciałem bardzo serdecznie na ręce pana Przewodniczącego, na ręce panów 
Prezydentów złoŜyć zaproszenia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Mam nadzieje, Ŝe równieŜ radni wspomogą szkołę w staraniach o ufundowanie 
sztandaru szkoły. Proszę pana dyrektora, aby określił chwil ę, kiedy to 
wspomoŜenie powinno nastąpić. 
 
Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami. 
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W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 stycznia 
2008 roku wydałem: 
• 18 zarządzeń dotyczących: 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – 
Nr 10/2008, 

- zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok – Nr 18/2008, Nr 

23/2008, Nr 27/2008, 

- przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Miasta 
Kielce na 2008 rok – Nr 15/20008, 

- przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych Miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom – Nr 11/2008, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań 
publicznych Miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 12/2008, 

- powołania Zespołu do spraw wdroŜenia Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 13/2008, 

- wyraŜenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej majątku 
trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na rzecz 
Klubu Sportowego „STELLA” w Kielcach– Nr 14/2008, 

- zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programów 
profilaktyki zdrowotnej – Nr 19/2008, 

- regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat pobieranych przez 
szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce – Nr 21/2008, 

- wyraŜenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach 
na kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk w Technikum Nr 7 – Nr 

22/2008, 
- powołania komisji do oceny przydatności do dalszego uŜytkowania kotła 

centralnego ogrzewania znajdującego się na terenie nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Zamkowej 3 – Nr 16/2008, 

- zagospodarowania kotła centralnego ogrzewania znajdującego się na 
terenie nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 3 – Nr 

20/2008, 
- zmiany zarządzenia w sprawie 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 rozpatrzenia wniosków 
dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest – Nr 17/2008, 

- zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) 
w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele 
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związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych 
(poza pasem drogowym) – Nr 24/2008, 

- ustalenia terminu trwania prawa uŜytkowania wieczystego: 
� gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Szkolnej 37, 
� nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Szkolnej 39, 
oddanych na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ARMATURY” w Kielcach – Nr 25/2008, Nr 26/2008, 

• 14 decyzji i 13 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budŜetu Miasta. 

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 35 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 6 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego Miasta Kielce przedstawił „Informację o pracy Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego”. 
Komisja  Inwentaryzacyjna  Mienia Komunalnego Miasta Kielce przy Urzędzie 
Miejskim  w Kielcach  informuje, iŜ odbyła posiedzenie w dniu 22 stycznia br., 
po którym na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu  publicznego spisy 
inwentaryzacyjne  wraz z mapami na następujące  nieruchomości: 
1. ul. Okrzei 8, obr. 0010, dz. nr 397/1, tereny mieszkaniowe ( po byłym 

przedszkolu) o powierzchni całkowitej 0,0048 ha wartości 13550,00 zł, (nr 
karty P-0504, P-0505), 

2. ul. Zagnańska, obr. 0006, dz. nr 914/2 i 915/9, tereny rekreacyjne i inne, o 
powierzchni 2,3129 ha, wartości 69387,00 zł, (nr karty D – 0006/0114), 

W okresie wyłoŜenia upowaŜniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udziela 
zainteresowanym osobom oraz jednostkom niezbędnych informacji oraz 
przyjmuje zgłoszone  zastrzeŜenia w pokój nr 221 tutejszego Urzędu w dniach 
od  23.01.2008r. do 23.02.2008r. w godz. od 7.30 – 15.30. 
 
Pkt. 7 
 
Pani ElŜbieta Gołębiewska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia 
Niepełnosprawni dla Środowiska EKON  
Postaram się państwu powiedzieć w jak najkrótszej formie o projekcie, który 
bardzo udał nam się w Warszawie, a którego pierwszym celem było znalezienie 
pracy dla osób praktycznie wykluczonych społecznie czyli chorujących 
psychicznie. Przy okazji drugi równorzędny cel osiągnęliśmy, czyli 
poprawiliśmy bardzo gospodarkę materiałami odpadowymi w Warszawie. 
Nastąpiła prezentacja multimedialna ( informator na temat działalnosci 
Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu). 
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Radny Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
Chciałem panu dyrektorowi Robertowi Urbańskiemu podziękować za to, ze 
zaprosił panią ElŜbietę Gołębiewską. Kilkakrotnie odwiedziliśmy panią 
ElŜbietę, chcieliśmy zapoznać się jak wygląda ta praca u podstaw. Byliśmy juŜ 
tam dwa lata temu i w ubiegłym roku i myślę, Ŝe Miasto powinno podejmować 
właśnie taka inicjatywę. Ja zachęcałem pana Prezydenta, pan Wiceprezydent 
Tadeusz Sayor był z nami i widział to na własne oczy jak działa EKON, jak 
działa segregowanie tych odpadów. Myślę, Ŝe my jako Rada Miasta powinniśmy 
cos takiego w Kielcach zorganizować. To trwa dość długo, juŜ kilka miesięcy z 
tym „walczymy”, aby nam się udało. Mam nadzieję, Ŝe przychylność państwa 
radnych będzie po naszej stronie i będziemy mogli pomagać osobom 
niepełnosprawnym, ale równieŜ osobom pełnosprawnym, które chcą po prostu 
chronić środowisko. Pani Przewodnicząca Gołębiewska nie powiedziała tutaj 
czegoś takiego, Ŝe Rada Miasta przekazała dosyć duŜy teren właśnie 
Stowarzyszenie i tam, na tym terenie będą zorganizowane z prawdziwego 
zdarzenia hale, gdzie będą nowoczesne technologie stosowane. Dzisiaj oni się 
mieszczą w starych budynkach i myślę, Ŝe obowiązkiem gminy kaŜdej gminy 
jest, aby pomagać właśnie takim stowarzyszeniom, które pomagają i środowisku 
i osobom niepełnosprawnym. Ja sprawę będę pilotował i będę namawiał i pana 
Prezydenta i państwa do tego abyśmy taki oddział EKON-u, czy własne 
Stowarzyszenie zawiązali, abyśmy mogli korzystać z najlepszych wzorów, bo 
jak państwo sami słyszeli blisko 900 osób zatrudnionych niepełnosprawnych. 
My mamy duŜe pole do popisu, z panem Markiem Sceliną równieŜ jesteśmy w 
kontakcie. Myślimy, Ŝe wszyscy w jakiś sposób pomoŜemy i Kielce, za 
Warszawą, będą się mogły poszczycić równieŜ takim przedsięwzięciem. 
 
Pkt.8 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę o 
wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad. 
 
Pkt. 8. 1 
 
Pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie w pozapublicznym trybie udziałów Miejskiego 
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Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach oraz określenia zasad 
zbycia tych udziałów. 
Projekt ten jest wynikiem realizacji porozumienia społecznego, które zostało 
zawarte przez władze naszego miasta a załogą MPK po trwającym dwa tygodnie 
strajku w sierpniu ubiegłego roku. Podjecie tej uchwały będzie spełnieniem tych 
zapisów tego porozumienie, będzie równieŜ aktem jakby wykonawczym do 
Zalecenia Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 września 2007r., które to 
Zalecenie skierowane do pana Prezydenta Miasta zalecało Panu Prezydentowi 
podjęcie czynności zmierzających do zbycia minimum 51 % udziałów MPK sp. 
z o.o. w Kielcach spółce prawa handlowego utworzonej przez pracowników 
MPK. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. 
 
Radny Jan Gierada 
Myślę, Ŝe dzisiejszy projekt uchwały jest konsekwencja tego, co dokonano do 
tej pory w tym przedmiocie. Mam pytanie czy te 85 % udziałow, 15 dla 
pracowników, na jaki będzie rozłoŜony okres czasu. Czy na 5 lat, jeśli chodzi o 
raty, czy na krótszy okres i co miasto zyska poprzez sprzedanie praktycznie 
całości tych udziałów? 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałbym równieŜ uzupełnić swoja wiedze i myślę, Ŝe po raz pierwszy 
pracownicy MPK, którzy są na sali równieŜ zapewne chcieliby poszerzyć swoja 
wiedzę jako przyszli współwłaściciele spółki bądź co bądź działającej na rynku 
wolnym i wcale nie skazanym na sukces, bo przyznam się jeŜeli porównamy 
zasady zbycia udziałów, które podjęliśmy w listopadzie 2005r., z zasadami, 
które są proponowane w tej uchwale, to tamte zasady, w części przynajmniej 
dotyczącej pracowników, były bardziej przyjazne właśnie pracownikom którzy 
maja być współwłaścicielami. Przypomnę, Ŝe tamte zasady gwarantowały 
poziom zatrudnienia, warunkowały równieŜ waloryzację wynagrodzenia 
zasadniczego. W tych zasadach o tych zasadach się nie mówi nic czyli 
rozumiem, Ŝe przyszli właściciele biorą na siebie odpowiedzialność i ryzyko, Ŝe 
te warunki dotyczące poziomu zatrudnienia i waloryzacji wynagrodzeń nie 
wchodzą w rachubę, a spółka będzie rządzić się li tylko uwarunkowaniami 
rynkowymi. W tych zasadach nie ma mowy o zobowiązaniach inwestycyjnych, 
które z reguły przy określaniu zasad zbycia jakiejkolwiek spółki, czy 
prywatyzacji jakiegokolwiek przedsiębiorstwa państwowego są warunkiem 
obligatoryjnym. Proszę, zatem o wyjaśnienie tych moich wątpliwości. Sądzę 
równieŜ, Ŝe na kanwie ostatniej dyskusji, która miała miejsce na tej sali 27 
września ubiegłego roku powinienem przypomnieć, iŜ prywatyzacja 
przedsiębiorstw z ścieŜką leasingu pracowniczego z zasady dotyczy 
przedsiębiorstw, które są małymi przedsiębiorcami lub średnimi, ale jednym z 
głównych warunków jest osiąganie zysku przez te przedsiębiorstwa. Miejmy 
świadomość, Ŝe MPK nie jest spółką zyskowną, mało tego, generuje straty, co 
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prawda coraz mniejsze i myślę, Ŝe nie tylko radni, ale przede wszystkim przyszli 
właściciele tej spółki powinni wiedzieć, Ŝe być moŜe będą inwestować swoje 
prywatne pieniądze, co prawda chyba głównie w obronie swoich miejsc pracy, 
ale być moŜe będzie totka inwestycja jak fundusze inwestycyjne, które jak się 
niedawno okazało wcale nie są funduszami zyskownymi. Proszę, zatem o 
wyjaśnienie tych moich wątpliwości. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Odpowiadam na wątpliwości pana Jana Gierady – jeŜeli chodzi o płatność, na 
ile rat; po to jest zespół negocjacyjny Ŝeby ustalał zasady płatności. MoŜliwości 
są pięcioletnie to ustaw reguluje, ale na jakich zasadach to będzie to zostawmy 
to zespołom negocjacyjnym. JeŜeli chodzi o pytanie, co miasto będzie z tego 
miało – będzie miało to samo co w przypadku Veoli, ja nie widzę Ŝadnej tu 
róŜnicy jeŜeli chodzi o partnera. A teraz do pana Rupniewskiego – trochę 
hipokryzją jest mówienie o zabezpieczeniu pracowniczym w firmie, której 
właścicielem są pracownicy. Oni sobie dadzą radę, spokojnie, my się o to nie 
martwmy. Nie wiem skąd pan wpadł na pomysł, Ŝe to ma być leasing 
pracowniczy, pierwsze słyszę. I ma pan wątpliwości, Ŝe zespól będzie 
wypracowywał w takiej formule prawnej zyski. O ile wiem jest pan 
współwłaścicielem równieŜ firmy SUPON, która powstała w ten sam sposób i o 
ile wiem ta spółka jest dochodowa, więc nie widze Ŝadnych podstaw Ŝeby nie 
sądzić, Ŝe MPK nie da sobie rady.  
 
Radny Robert Siejka 
Zacznę od tego, Ŝe uzasadnienie projektu tej uchwały dla mnie jest bardzo 
lakoniczne i ono bardziej pasuje do poprzedniej uchwały, która juŜ 
podejmowaliśmy a nie do tej. Ale do meritum mam kilka pytań do pana 
Prezydenta, mianowicie jaka jest aktualna wartość MPK Sp. z o.o., bo tej 
wiedzy nie mam, jaka jest wartość jednego udziału, w przypadku oczywiście 
zbycia tych udziałów na rzecz spółki pracowniczej? Co będzie przedmiotem 
negocjacji tego zespołu powołanego przez pana Prezydenta? O jednym z 
elementów przed chwila usłyszałem czyli kwestia rozłoŜenia na raty. Natomiast 
czy tylko to czy jeszcze cos innego. No i pytanie dlaczego Miasta 
najprawdopodobniej, tak czuje, zatrzyma sobie 49 % udziałów w tej spółce i jaki 
jest cel zatrzymania tak duŜej liczby udziałów? 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pan Prezydent po raz kolejny powołuje się, myślę, Ŝe wymienianie nazwy firmy, 
którą zarządzam, której jestem współwłaścicielem, na tej sali jest nie na miejscu. 
Ale jeŜeli juŜ wymienia to chce właśnie przypomnieć, Ŝe te właśnie 
wątpliwości, o które pytałem są umotywowane właśnie tym, Ŝe tamta spółka, 
tamto przedsiębiorstwo państwowe, które było prywatyzowane było właśnie 
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przedsiębiorstwem zyskownym i to był ten warunek. Dlatego zadałem takie 
pytania, panie Prezydencie. 
 
Prezydent Wojciech Lubawski 
Jeszcze jedno słowo do pana radnego Rupniewskiego, bo jeŜeli jest nie 
zyskowne to tym bardziej powinniśmy sprzedać, nie widzę powodów Ŝeby się 
trzymać. Ale proszę sobie dać spokój, ja myślę, Ŝe dadzą sobie radę i jestem 
przekonany, zresztą nie wiem skąd ma pan taka wiedzę, Ŝe ta spółka przynosi 
straty, ja mam wiedze inną. Wartość – została zrobiona wycena przez spółkę 
pracowniczą i my aktualnie jesteśmy w trakcie robienia wyceny, w ciągu 
tygodnia czy dwóch powinniśmy ją mieć. Oczywiście są to dwa dokumenty, 
które będą fundamentem zawarcia porozumienia, Po negocjacjach na pewno 
będzie to wszystko ujawnione, z tego teŜ będzie wynikać wartość jednego 
udziału, to jest oczywiste. Co będzie negocjowane? No będzie negocjowane 
wszystko, a przede wszystkim wartość. My sprzedajemy udziały w firmie nie 
sprzedajemy Ŝadnych wyrwanych elementów spółki tylko udziały w firmie czyli 
będzie cena, będą warunki, które określa ustawa jak się moŜemy poruszać po 
tym obszarze, na pewno będzie równieŜ wspomnienie co do inwestycji. ja 
przypominam , Ŝe jest na liście indykatywnej projekt miasta co oczywiście nie 
strona jest MPK, ale to musi być uwzględnione w jakiś sposób w 
perspektywach. Wierzę, Ŝe to będzie wzbogacało transport miejski. Czy 49 % 
potrzebne jest miastu? Odpowiadam – nie. Dlatego, Ŝe nasza gestia jest, to 
znaczy odpowiedzialność za spółkę spada na nowy podmiot, za to musimy 
uwzględnić jeszcze 15 %, które równieŜ zgodnie z prawem naleŜy się załodze, 
czyli juŜ to spada z 49 % do 34 %, ale nie powiedziane, Ŝe spółka kupi 51 % 
moŜe kupić więcej. Z tym, Ŝe jeŜeli będą takie moŜliwości i prawne warunki do 
tego Ŝeby zagwarantować prawo pierwokupu tej załodze, jeŜeli się sprawdzi, to 
ja jestem za tym Ŝeby tak to było. 
 
Radny Robert Siejka 
Panie Prezydencie wrócę do wartości spółki, poniewaŜ pan mówi o tym, iŜ 
spółka oczywiście tę wycenę zrobiła, a miasto juŜ to robi. Natomiast jeszcze nie 
tak dawno, bo przecieŜ w ubiegłym roku lipiec-sierpień, pan podpisywał umowę 
z Veolią, czyli pan wtedy musiał znać wartość tej spółki. To, jeśli mógłby pan 
podać tą wartość na te miesiące letnie ubiegłego roku, to byłbym zobowiązany. 
 
Prezydent Wojciech Lubawski 
Zgodnie z obowiązującym prawem minął okres waŜności tamtej wyceny i 
jakiekolwiek sugerowanie w tej chwili wartości tej spółki byłoby nie na miejscu, 
a nawet nie wiem czy nie wykroczeniem. 
 
Dyskusję zakończono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/405/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie 
udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach 
oraz określenia zasad zbycia tych udziałów. 
 
Przedstawiciele załogi MPK przysłuchujący się dyskusji opuścili salę obrad. 
 
Pkt. 8. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1). 
Proszę o zgodę na zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej za kwotę 52.200 zł. 
Środki te pochodziłyby z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „ 
Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku i otoczeniu Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata”. Samochód ten byłby 
wykorzystywany do przewoŜenia wychowanków ze szkoły. Nadmieniam, Ŝe 
obecnie ta placówka samochodu nie posiada. 
Inna istotna rzeczą, która zawiera projekt tej uchwały to przeniesienie zadania 
inwestycyjnego z Wydziału Realizacji Inwestycji do Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego 
przy u. Zamkowej” o wartości 5 mln zł.  
Tego samego zadania dotyczy zmiana jego nazwy na „ Przebudowa zespołu 
obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach”. Wynika to z 
wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego. 
RównieŜ istotnym zapisem w tym projekcie jest zmiana, której naleŜy dokonać 
w z wianku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 104 047 zł, a 
dotyczy niezrealizowania planowanych do wykonania kilometrów przez lokalny 
transport zbiorowy Miasta Kielce na terenie gmin ościennych. 
W związku z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanału 
sanitarnego w ul. Bęczkowskiej” wnosimy o zaciągnięcie poŜyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 
związku z tym nastąpi równieŜ zwiększenie planu wydatków i przychodów 
budŜetu na 2008 rok. 
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Ostatni istotny zapis jaki proponujemy w tym projekcie uchwały dotyczy zmian 
po stronie planu rozchodów, a takŜe zmniejszenia planu przychodów o kwotę 
6 548 643 zł. Ta zmiana bierze się stąd, Ŝe ja państwo pamiętacie była ona 
zaplanowana w tej wysokości jako kredyt do zaciągnięcia w 2008 roku. Kredyt 
ten nie został zaciągnięty, poniewaŜ nie było takiej potrzeby. W związku z tym 
prośba o zgodę na taką zmianę w uchwale budŜetowej na rok 2008. 
 
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 XX/406/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
 
Pkt. 8. 3 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (proj. nr 2). 
Projekt ten dotyczy właściwie jednego zdarzenia gospodarczego a jest nim 
zmiana w planie wydatków inwestycyjnych. Rzecz dotyczy kwoty 6 mln zł. 
Wnosimy o zgodę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej 
pływalni – ul. Kujawska 18”. Kwota ta jest częścią wydatków, jaka byłaby 
przeznaczona na to zadanie inwestycyjne w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
Szacuje się, Ŝe łącznie to zadanie będzie nas kosztować 15,5 mln zł, w tym na 
rok 2008 planuje się wydać 6 mln zł. O zasadności podjęcia takiego tematu nie 
musze chyba tutaj duŜo mówić. Natomiast chciałabym jeszcze poinformować, 
Ŝe środki pochodziłyby z nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 
budŜetu Miasta wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lata ubiegłych. 
Druga część tego projektu wiąŜe się z częścią pierwszą, bo chcielibyśmy aby to 
zadanie powierzyć zakładowi budŜetowemu pn. „Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji”. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Prezydentowi za to, Ŝe wniosek 
Klubów Radnych został zmaterializowany w tej uchwale. Przynajmniej część 
tego wniosku. Myślę, Ŝe jak będą środki pienięŜne i moŜliwości techniczne to 
ruszymy i równieŜ drugi basen Ŝeby moŜna było do roku 2010 oba te baseny 



 18 

wybudować. Natomiast chciałbym delikatnie zauwaŜyć, Ŝe wraz z tym 
projektem uchwały powinna być uchwalona zmiana w WPI. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/407/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
 
Pkt. 8. 4 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w 
ulicy Bęczkowskiej w Kielcach. 
Projekt ten wiąŜe się ściśle z projektem nr 1, a dotyczy poŜyczki w kwocie 
363.000 zł, i to jest prośba o zgodę na zaciągniecie długoterminowej poŜyczki z 
WFOŚiGW właśnie w tej kwocie. Byłaby ona przeznaczona, jak mówiłam 
wcześniej na budowę kanału sanitarnego w ul. Bęczkowskiej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/408/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału 
sanitarnego w ulicy Bęczkowskiej w Kielcach. 
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Pkt. 8. 5 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
UM  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 
imienia szkoły. 
Z uwagi na to, Ŝe w uchwale, która Rad podjęła 25 października 2007 roku 
został pominięty wyraz „ksiądz” wnoszę o poprawienie tej uchwały w 
proponowanym projekcie uchwały i Ŝeby § 1 otrzymał brzmienie:  
1. Gimnazjum Nr 1 mającemu siedzibę przy ul. Zimnej 16 nadaje się imię 
księdza Stanisława Konarskiego. 
2. Nazwa szkoły brzmi : „Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w 
Kielcach”. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Ja na Konwencie Rady Miejskiej przy ustalaniu porządku obrad zwracałem 
uwagę na pewna niekonsekwencję, która jest w tej uchwale, zresztą w 
niektórych innych równieŜ. Cieszę się bardzo, Ŝe podstawa prawna jest tak 
rozbudowana jak naleŜy. Natomiast martwi mnie jedna rzecz, Ŝe mimo uwag nie 
zostało to w formie autopoprawki poprawione. OtóŜ pełna nazwa szkoły Brzmi i 
wtedy powinna być pełna nazwa, natomiast 2 czy 3 punkt powinien brzmieć – 
skrócona nazwa brzmi i wtedy moŜna przyjąć do wiadomości, Ŝe jest 
Gimnazjum Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Kielcach. śeby nie było dowolności 
w dokumentach i w urzędowych pieczęciach uwaŜam, Ŝe tak jak normalnie w 
Krajowym rejestrze Sądowym rejestrowane są pełne nazwy instytucji, spółek, 
podmiotów gospodarczych i skrócone nazwy i nie ma dowolności w tym 
zakresie. Wnoszę zatem, bo nie ma formy autopoprawki, by była pełna nazwa 
szkoły w pkt. 2 brzmiała „Gimnazjum Nr 1 imienia Księdza Stanisława 
Konarskiego w Kielcach” i w pkt. 3 skrócona nazwa szkoły brzmi – i wtedy 
moŜna przyjąć Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Kielcach. 
Taki jest mój wniosek, co prawda nie mam go na piśmie w tej chwili a 
powinienem go panu Przewodniczącemu zgłosić, ale mam nadzieję, Ŝe strona 
pana Prezydenta uzna argumenty i przyjmie to jako autopoprawkę, a jeśli nie to 
trudno 
 
Dyrektor Tomala 
Ja tylko chcę zakomunikować, Ŝe i jedna i druga forma jest poprawna. Jeśli 
Państwo zadecydujecie tak jak proponuje pan Przewodniczący Tomasz Bogucki 
będzie korekta. 
Jeśli chodzi o tytuł projektu jest błąd literalny powinno się tam pojawić słowo 
„szkole” zamiast „szkoły”. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
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Czyli przyjmuję wniosek pana Przewodniczącego Tomasza Boguckiego pod 
głosowanie. Sformułuje go w tej chwili: kto z Pań i Panów radnych jest za tym 
aby zmienić zapisy w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania imienia szkole w brzmieniu zaproponowanym przez pana radnego 
Tomasza Boguckiego. I tu jest ten problem, dla którego rozwiązania jest 
potrzeba 5 minut przerwy, bez wychodzenia z sali. Bardzo proszę pana 
dyrektora i pana radnego Tomasza Boguckiego, chodzi o to, aby pan dyrektor w 
imieniu pana Prezydenta mógł uznać te zmiany jako autopoprawkę i ułatwi nam 
to dalsze procesowanie. Bardzo panów proszę o chwilę namysłu, napisanie tego 
na kartce jako wniosek. Wiemy juŜ na pewno, Ŝe autoryzowana jest zmiana w 
nazwie uchwały, czyli będzie to uchwała „zamieniająca uchwałę w sprawie 
nadanie imienia szkole”. Bardzo równieŜ proszę, by w redagowanie tego punktu 
włączył się nasz ukochany Zespół Obsługi Prawnej. Zapraszam Panie aby raz 
uczyniły ten zespół bardziej estetycznym, a dwa Ŝeby wspomogły go 
merytorycznie. 
 
Mieczysław Tomala 
Szanowni Państwo w proponowanej uchwale drugi punkt będzie brzmiał: 
„Pełna nazwa szkoły brzmi Gimnazjum Nr 1 imienia Księdza Stanisława 
Konarskiego w Kielcach”,  
a trzeci punkt dodajemy: 
„Skrócona nazwa szkoły brzmi „Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława 
Konarskiego w Kielcach”. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
 
Poddaje pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką przedstawioną 
przez dyrektora Tomalę. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/409/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. 
 
Pkt. 8. 6 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 27 w Kielcach. 
Szkoła Podstawowa Nr 13 i Gimnazjum Nr 2 w Kielcach od 1.09.2004r. 
funkcjonują w jednym budynku mieszczącym się przy ulicy Prostej 27a. 
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Połączenie obu szkól ułatwiłoby organizację roku szkolnego oraz usprawniłoby 
zarządzanie ta placówką jak i współpracę między dwoma autonomicznymi 
Radami Pedagogicznymi. Chciałbym dodać, Ŝe zostanie zachowana w dalszym 
ciągu niezaleŜność szkół, jeśli chodzi o sale lekcyjne. Jedyny komponent, który 
ich w sumie łączy to jest sala gimnastyczna. Jednocześnie chciałem tez dodać, 
Ŝe obwody szkół są takie same. Prędsze o pozytywne ustosunkowanie się do 
naszej prośby. 
 
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 XX/410/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 27 w 
Kielcach. 
 
Pkt. 8. 7 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągniecie wysokich wyników 
sportowych. 
Wprowadzenie zmiany pozwoli objąć jak największą liczba zawodników 
systematycznie uczestniczących w procesie współzawodnictwa sportowego. 
Pozwoli na objecie tych dyscyplin, tych zawodników gdzie mamy równieŜ 
mistrzów województwa. 
 
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 XX/411/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za 
osiągniecie wysokich wyników sportowych. 
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Pkt. 8. 8 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
odwołania ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach 
Pani Agaty Zawieruchy. 
Wojewoda Świętokrzyski zawnioskował o zmianę swojego przedstawiciela do 
pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach to znaczy o odwołanie Pani Agaty Zawieruchy. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 4 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/412/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kielcach Pani Agaty Zawieruchy. 
 
Pkt. 8. 9 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
powołania do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach Pana 
Jerzego Górskiego. 
Wojewoda Świętokrzyski zawnioskował o zmianę swojego przedstawiciela do 
pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach to znaczy o powołanie Pana Jerzego Górskiego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 4 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/413/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie powołania do Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kielcach Pana Jerzego Górskiego. 
Pkt. 8. 10 - 13 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekty uchwały w sprawie 

1. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, 
ul. śeromskiego 4/6, 

2.  ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w 
Kielcach , ul. Jagiellońska 76. 

3. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Placówce Opieki Doraźnej „AZYL” w Kielcach, ul. Kołłątaja 
4. 

4. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach, ul. 
Mickiewicza 10. 

 
We wszystkich tych 4 projektach proponujemy podwyŜszenie wynagrodzenia 
zasadniczego oraz podwyŜszenie wartości jednego punktu, po to aby móc 
podwyŜszyć pobory pracującym tam osobom. Skutki podjętych ewentualnie 
uchwał w tej sprawie mają odzwierciedlenie w budŜetach tych placówek. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie dot. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, 
ul. śeromskiego 4/6. 
 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/414/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w 
Kielcach, ul. śeromskiego 4/6. 
 
II. Głosowanie dot. Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego 
w Kielcach , ul. Jagiellońska 76. 
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Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/415/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego 
Kępińskiego w Kielcach , ul. Jagiellońska 76. 
 
III. Głosowanie dot. Placówki Opieki Doraźnej „AZYL” w Kielcach, ul. 
Kołłątaja 4. 
 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/416/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Placówce Opieki Doraźnej „AZYL” w Kielcach, ul. 
Kołłątaja 4. 
 
IV. Głosowanie dot. Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach, ul. 
Mickiewicza 10. 
 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/417/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach, ul. 
Mickiewicza 10. 
 
Pkt. 8. 14 
 
Pan Marian Sosnowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w 
Kielcach przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLI/817/2005 Rady Miejskiej Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005roku. 
Uchwała z 2005r. uprawniała do bezpłatnych przejazdów dla inwalidów 
narządów ruchu z orzeczeniem ustalającym stopień umiarkowany 
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy. Dla przypomnienia 
chciałbym powiedzie, Ŝe niepełnosprawność jest teraz określana ostatecznie 
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trzema stopniami niepełnosprawności, czyli I do jest znaczny stopień, i tu chce 
państwu przypomniec, Ŝe osoby posiadające ten stopień znaczny posiadaja 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych warz z opiekunem. Stopień 
umiarkowany korzystały do momentu podjęcia tej uchwały z ulgi gminnej, czyli 
40 % czyli przy cenie 2 zł za bilet normalny za 1,20zł. Niepełnosprawni w 
stopniu lekkim nie posiadają Ŝadnych uprawnień. Skąd się wziął ten wniosek? 
Na dzień dzisiejszy tych zaświadczeń zostało wydane 3 300. Przygotowując te 
uchwałę mieliśmy na uwadze, ze będzie to kilkaset osób maksymalnie. 
Natomiast w tej chwili rośnie to lawinowo i oceniam, Ŝe na koniec bieŜącego 
roku ta liczba wyniesie, co najmniej 5000. W związku z tym licząc tylko te 
osoby, które aktualnie znajdują się w naszym systemie komputerowym z 
zakresu zakupu biletów okresowych często wykupywali bilet trzydziestodniowy 
za 34,80 zł. PomnoŜą przez te liczbę, szacując jakie utraty wpływów mamy 
dochodzi do około 1,5 mln zł. A zatem jeŜeli ta liczba by się podwoiła byłoby to 
nawet około 3 mln zł. W związku z tym propozycja akceptowana równieŜ przez 
pana Prezydenta, aby środki pozyskane z tego tytułu nieskorzystania przez te 
osoby z tych uprawnień, skierować na zakup autobusów, które będą świadczyły 
usługi dla osób niepełnosprawnych. Taka jest nasza propozycja i w związku z 
tym proszę o podjecie powyŜszej uchwały. 
 
Radny Robert Siejka 
Na początku dzisiejszych obrad byliśmy świadkami prezentacji jak to moŜna 
pomagać osobom niepełnosprawnym, wszyscy biliśmy brawo, po czym w 
kolejnym punkcie zabieramy tym niepełnosprawnym uprawnienia, które kiedyś 
Rada im przyznała. Zgadzam się z tym, Ŝe ilość osób się zwiększyła i to 
znacznie, natomiast w moim mniemaniu dzisiaj radni nie powinni takiej 
uchwały podejmować, bo dlaczego karać ludzi, którzy faktycznie maja 
problemy z poruszaniem się, którzy kiedyś od Wysokiej Rady dostali pewne 
uprawnienia, dzisiaj mamy im je zabrać tylko dlatego, Ŝe ktoś ma wątpliwości 
czy akurat wszystkie te osoby są na tyle niepełnosprawne, Ŝe powinna im ta ulga 
przysługiwać. Miejmy pretensje do ludzi, którzy orzekają stopień 
niepełnosprawności, a nie miejmy pretensji to tego, ze te osoby, które tego 
potrzebują, korzystają z czegoś, co Wysoka Rada juŜ kiedyś im dała. 
Apelowałbym do Wysokiej Rady abyśmy nie przyjmowali tego projektu 
uchwały. Dziękuję. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Powiem tak, Ŝe w poprzedniej kadencji na mój wniosek była zmieniona 
uchwała, Która wykorzystywała sytuacje, którą Rada stworzyła. Odebraliśmy 
wtedy przywileje rodzinom pracowników MPK, którzy mieli wtedy przejazdy 
bezpłatne i w miejsce tych ulg wprowadziliśmy inne, między innymi równieŜ i 
tą ulge, która dzisiaj próbuje być zdejmowana. Wtedy równieŜ uhonorowaliśmy 
Honorowych dawców Krwi i parę jeszcze innych środowisk. Ale wtedy analiza 
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pokazywała, Ŝe tych osób, które jeździły bezpłatnie jest około 300. W tej chwili 
pan dyrektor powiedział, ze to jest 3300, a do końca roku moŜe być jeszcze 
więcej. Tutaj nie jest kwestia odbioru czy odebrania jakis przywilejów, ale 
zaczyna być kwestia racjonalnego wydawania pieniędzy. Proszę policzyć ile to 
jest pieniędzy, które nie wpływają do budŜetu Miasta i czy za te pieniądze nie 
moŜna w sposób racjonalny pomóc rzeczywiście osobom, które maja widoczne 
kalectwo jeśli chodzi o kończyny dolne. Trudno mi o tym mówić, bo na sali jest 
pan Anna Sowa, która była współautorem tych zmian. I dobrze, Ŝe ona dzisiaj tu 
jest, przy okazji chce powiedzieć, Ŝe zauwaŜyłem problem z poruszaniem się 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie od strony pl. Konstytucji i trzeba to jak 
najszybciej zmienić Ŝeby moŜna było, nie wiem czy windę zewnętrzną 
zainstalować czy w inny sposób wesprzeć osoby, które by chciały uczestniczyć 
w obradach naszej Rady, bo dzisiaj to była ekwilibrystyka Ŝeby moŜna było 
panią Annę tutaj dowieźć. Ale chce powiedzieć, Ŝe nim pan Prezydent wniósł na 
dzisiejsze posiedzenie wniosek o zmianie w ulgach była wielokrotnie 
dyskutowana ta sprawa m.in. w MOPR, zresztą zorganizowane było to 
spotkanie przez Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i 
Zdrowia, i zapraszani byli róŜni fachowcy w tej dziedzinie m.in. lekarze 
orzecznicy, których pytaliśmy czy jest moŜliwość wyodrębnienia osób, które 
rzeczywiście potrzebują tej pomocy czy tez nie. Bo kwalifikacja Rp 10 czy Rp 
5, nie pamiętam dokładnie, dotyczy osób nie tylko mających problemy z 
kończynami dolnymi, ale mają równieŜ schorzenia z kręgosłupem. To jest 
problem, który rozszerz liczbę osób, która jest uprawniona do bezpłatnych 
przejazdów. Biorąc to wszystko pod uwagę doszliśmy wspólnie do wniosku, Ŝe 
trzeba jednak zmienić ten zapis, a pieniądze w ten sposób uzyskane przeznaczyć 
na pomoc osobom niepełnosprawnym , ale z widocznym kalectwem czyli te 
busy, o których jest mowa w uzasadnieniu będą załatwiać sprawę tych osób, 
które rzeczywiście potrzebują bezpłatnego przewozu na terenie miasta. Miało to 
być robione w ramach MOPR i taki zamysł był dyskutowany. W związku z tym 
namawiam państwa do tego Ŝeby jednak cofnąć tę ulgę i racjonalnie wydawać 
pieniądze miasta. 
 
Radny Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Zdrowia 
Proszę Państwa myśmy się długo zastanawiali jeszcze w poprzedniej kadencji 
jak skonsumować te problem, dlatego Ŝe uchwała która rozszerza te uprawnienia 
do korzystania z bezpłatnych przejazdów z 2004 roku, ona idzie dalej, dalece 
dalej niŜ uprawnienia ustawowe, które regulują te ulgi. Panie radny, zwracam 
się do radnego Siejki, to nie będzie tak, Ŝe my pozbawimy osoby, którym się to 
naleŜy uprawnień do bezpłatnych czy teŜ ulgowych przejazdów dlatego Ŝe te 
uprawnienia są im zagwarantowane z dnia 9 maja 1996 roku, przepraszam ta 
ustawa dotyczy czego innego, ale generalnie szereg ustaw, jeŜeli panstwo chcą 
dysponuję tym spisem, reguluja jakie dysfunkcje i jakie sytuacje predysponują 
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osoboy to tego Ŝeby ubiegać się o takie zaświadczenie. Faktem jest, Ŝe w 
momencie kiedy ta uchwała została uchwalona to szacunkowe ilości osób, które 
z tych ulg miały korzystać to około 300 osób. JeŜeli to ma się zrobić na koniec 
2008 roku, przekształcić w liczbę 5000 osób, to juŜ nie tylko walory 
ekonomiczne decydują o tym, Ŝe warto się nad tym zastanowić i czy nie 
poszliśmy w tej uchwale za daleko, ale przede wszystkim to, o czym bardzo 
często opowiadał nam pan dyr. Sosnowski, ze do niego, Państwo wiedzą gdzie 
jest usytuowany ZTM, bardzo często wbiegają ludzie po zaświadczenie, Ŝe on 
nie jest w stanie wejść. Obawiam się, więc Ŝe ta uchwała otworzyła moŜliwośc 
dosyć duŜej dowolności. A jak mówił pan Przewodniczący Bogucki my nie 
mamy wpływu jako Rad na to komu takie zaświadczenie będzie wydane. W 
związku z powyŜszym myślę, Ŝe warto się nad tym zastanowić. JeŜeli te 
pieniadze uda się odpowiedni skanalizować na zakup autobusów do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Intencja naszą, tego zespołu roboczego, o którym 
mówił pan Przewodniczacxy Bogucki 
 
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 XX/418/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej 
Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005roku. 
 
Pkt. 8. 15 
 
Dyrektor Marian Sosnowski uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w 
Kielcach. 
 
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 XX/419/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Zakładowi Komunikacji w Kielcach. 
 
 
Pkt. 8. 16 
 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw 
miejsca pochodzenia zwierząt zarekomendował pan Robert Urbański 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM. 
 
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 XX/420/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i 
wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 
 
Pkt. 8. 17 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru w 
mieście Kielce. 
 
 
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 XX/421/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Kielce. 
 
 
Pkt. 8. 18 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy placu w mieście Kielce. 
 
 
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 XX/422/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce. 
 
 
Pkt. 8. 19 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany 
nazwy pisowni nazw ulic w mieście Kielce. 
 
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 XX/423/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie zmiany nazwy pisowni nazw ulic w mieście Kielce. 
 
 
Pkt. 8. 20 
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Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej 73. 
 
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 XX/424/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Tatrzańskiej 73. 
 
 
Pkt. 8. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Jeleniowskiej. 
 
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 XX/425/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Jeleniowskiej. 
 
 
Pkt. 8. 22 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Nowy 
Świat. 
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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 XX/426/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Nowy Świat. 
 
 
Pkt. 8. 23 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomościach zabudowanych połoŜonych w Kielcach 
przy ulicy Słowackiego.  
 
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 XX/427/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomościach zabudowanych 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Słowackiego.  
 
 
Pkt. 8. 24 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. Kopernika. 
 
 
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 XX/428/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Kopernika. 
 
 
Pkt. 8. 25 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wojska 
Polskiego. 
 
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 XX/429/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Wojska Polskiego. 
 
 
Pkt. 8. 26 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
przez gminę Kielcach prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy śelaznej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
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Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/430/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie nabycia przez gminę Kielcach prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy śelaznej. 
 
 
Pkt. 8. 27 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicach Jałowcowej i 
Wojska Polskiego. 
 
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 XX/431/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w 
Kielcach przy ulicach Jałowcowej i Wojska Polskiego. 
 
 
Pkt. 8. 28 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Poleskiej. 
 
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 XX/432/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach 
prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Poleskiej. 
 
 
Pkt. 8. 29 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XX/433/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
 
 
Pkt. 8. 30 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XX/434/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
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Pkt. 8. 31 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XX/435/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
 
Pkt. 8. 32 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XX/436/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
 
Pkt. 8. 33 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XX/437/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
 
Pkt. 8. 34 
 
stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 
2007 przez Prezydenta Miasta Kielce. 
 
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 XX/438/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Prezydenta Miasta Kielce. 
 
 
Pkt. 8. 35 
 
zmian w Statucie Miasta Kielce. 
 
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 XX/439/2008 z dnia 14 lutego 
2008 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Kielce. 
 
 
Pkt. 9 
 
12.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pkt. 10 
 
Sprawy róŜne i wolne wnioski. 

 
 

Pkt. 11 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 14 lutego 2008 roku. 
 
 
Protokółowała     Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


