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

która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2008 roku, w godz. 10.00 – 13.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. Nieobecni: 
radny Adam Jaskóła, radna Alicja Obara. 
 
Pkt. 1 
 
Zaledwie 12 godzin minęło od trzeciej rocznicy przejścia do domu Ojca papieŜa 
Jana Pawła II błogosławionego, świętego.... Nasz rodak Honorowy obywatel 
Kielc narodził się dla nieba 2 kwietnia 2005 roku o 21.37 Szukał nas całe swoje 
Ŝycie..  
Przychodźmy do Niego, pamiętajmy, uczmy pamiętać nasze dzieci. Proszę 
powstańmy teraz i kto potrafi niech wytrwa w chwili modlitewnej ciszy. 
Dziękuję 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 22 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 3 kwietnia 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 wszystkich gości, szczególnie serdecznie przedstawicieli władz 
kieleckich spółdzielni mieszkaniowych.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 26 marca 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. 
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Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynął wniosek od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
dotyczący:  
1. wprowadzenia: 

1. projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2008r. (pr. Nr 2), 

2. projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości 
jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Kielce, 

3. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów 
własnych i ich przeznaczenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. 
Kryształowa 6 

 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008r. (pr. Nr 2) 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (pr. Nr 2). 
 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniający w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego 
punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały zmieniający w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
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Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Domu Pomocy Społecznej im. Św.. Brata Alberta w Kielcach, ul. Kryształowa 6 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt  
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów 
własnych i ich przeznaczenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej im. Św.. Brata Alberta w Kielcach, ul. Kryształowa 6. 
 
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    – 25 
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 6 marca 

2008r.  
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Spółdzielnie Mieszkaniowe partnerami samorządu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. nadania nazwy skwerowi w mieście; 
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

2008r. (pr. Nr 1); 
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3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (pr. Nr 2); 

4. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2008; 

5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce; 

6. utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Kielecki Inkubator 
Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych 
tej jednostki i ich przeznaczenia; 

7. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Kieleckim Inkubatorze Technologicznym; 

8. wyraŜenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w 
Kielcach; 

9. uchwalenia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego 
dla Kielc”; 

10. przystąpienia Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Program wyrównywania róŜnic miedzy regionami” w roku 2008 w 
ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych; 

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

12. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. 
Studzienna 2; 

13. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Rodzinnemu 
Domowi Dziecka Nr 3 w Kielcach, ul. Pomorska 119; 

14. ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św.. 
Brata Alberta w Kielcach, ul. Kryształowa 6 (z autopoprawką); 

15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce 
Wschód – Obszar 5 „PrzedłuŜenie ulicy Bohaterów Warszawy”; 

16. nadania nazwy ulicy w mieście Kielce; 
17. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Zalesie; 
18. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
śeromskiego; 

19. przekazania przez Miasto Kielce na prawach powiatu na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego udziału ½ części nieruchomości 
zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Olszewskiego; 
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20. przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 
nieruchomości niezabudowanych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy 
Mała Zgoda; 

21. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 

Zmieniony porządek obrad za chwilę będzie dostępny na ekranach państwa 
narzędzi informatycznych 
 
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 6 marca 2008 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XX/2008 z sesji, która odbyła 
się w dniu 6 marca 2008 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku śołnierzy AK złoŜył na moje ręce 
podziękowanie dla Rady Miejskiej za uwieńczenie ich wniosku i podjecie 
uchwały w sprawie nadania imienia skwerowi imienia Jana Bularskiego. 
 

Przypominam, Ŝe dnia 30 kwietnia 2008 roku upływa termin składania 
oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi – wg stanu na dzień 
31 grudnia 2007 roku - w dwóch egzemplarzach. Jednocześnie proszę o 
zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wypełniania oświadczeń 
majątkowych tj: 

− wypełnienie wszystkich rubryk oświadczenia, 
− wpisywanie kaŜdorazowo, w sytuacji uzasadnionej, słów „nie dotyczy”, 
− nie pozostawianie nie wypełnionych rubryk. 
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Ponadto w oświadczeniu majątkowym naleŜy określić, jakie elementy naleŜą do 
majątku wspólnego, a jakie są jego częścią odrębną. W sytuacji, gdy 
deklarowane składniki stanowią współwłasność małŜeńską, proszę zaznaczyć to 
na początku oświadczenia majątkowego, stosownie do pouczenia zawartego we 
wzorze oświadczenia, które obliguje wypełniającego oświadczenia do określenia 
przynaleŜności składników majątkowych.  
Oświadczenie majątkowe wraz z zeznaniem podatkowym (PIT) proszę złoŜyć w 
Biurze Rady Miejskiej do godz. 15.30 lub nadać w placówce pocztowej w 
nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2008r. (decyduje data stempla 
pocztowego). Dokumenty złoŜone po tej dacie zostaną uznane za złoŜone po 
upływie ustawowego terminu. 
 

Informuję, Ŝe w dniu jutrzejszym zostanie rozegrany mecz pomiędzy 
radnymi Miasta Kielce a druŜyna niepełnosprawnych siatkarzy – reprezentantów 
Polski. Mówię to ze smutkiem, dlatego Ŝe jesteśmy z góry skazani na poraŜkę, 
ale staniemy do walki. Wszystkich tych, którzy chcieliby nas zagrzewać do boju 
zapraszam jutro o 14.30 do siedziby Targów Kielce przy ul. Zakładowej. Wstęp 
na zawody jest wolny.  
 
Interpelacje między sesjami złoŜyli radni: 

1. Goraj Mariusz 18.03 (1) oraz 25.03 (1), 
2. Bogucki Tomasz  27.03. (2), 
3. Borowiec Witold 10.03 (1) oraz 2.04.(1) 

 
Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami. 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2008 
roku wydałem: 
• 33 zarządzenia dotyczące: 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – 
Nr 63/2008, Nr 68/2008, Nr 84/2008, 

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Miasta 
Kielce na 2008r. – Nr 85/2008, 

- zmiany zarządzenia Nr 41/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia udziałów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. – Nr 53/2008, 

- wyraŜenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. 
Stanisława Staszica w Kielcach na ustalenie zawodu – monter-
mechatronik, w którym kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – Nr 

57/2008, 
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- przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom – 58/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie wykazu zadań rzeczowych planowanych 
do realizacji w 2008r. ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nr 61/2008, 

- ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu 
Miasta Kielce – Nr 62/2008, 

- zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej – Nr 64/2008, 
- wdroŜenia i działania Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

OTAGO w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 65/2008, 
- ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce na okres 

zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny – 
67/2008, 

- wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 70/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie zasad organizacyjnych udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 72/2008, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek 
opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy 
w wieku szkolnym zamieszkujących na terenie Miasta Kielce – Nr 66/2008, Nr 

75/2008, 
- powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 25 w 
Kielcach – Nr 69/2008, 

- powołania Koordynatora oraz Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego – Nr 73/2008, 

- ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu szczepień przeciw 
grypie” – Nr 76/2008, 

- powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złoŜonych na 
realizację „Programu szczepień przeciw grypie” oraz określenia trybu jej 
pracy – Nr 77/2008, 

- ustalenia zasad rachunkowości dla budŜetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta 
Kielce – Nr 81/2008, 

- powołania stałych Komisji do spraw inwentaryzacji – Nr 82/2008, 
- sprzedaŜy prawa własności nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy 

ulicy; 
� Górnej 19 A – Nr 54/2008, 
� Bohaterów Warszawy – Nr 55/2008, 
� Ściegiennego 66 – Nr 60/2008, 
� Domaszowskiej 11d – Nr 80/2008, 

- nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w Kielcach przy ulicy: 
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�  Górnej Nr 9 – Nr 56/2008, 
� Skrajnej – 71/2008, 
� Chełmońskiego i Witosa – Nr 78/2008, 
� Zagnańskiej Nr 84 – Nr 79/2008, 

- uchylenia zarządzenia Nr 43/2006 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie 
oddania w uŜytkowanie wieczyste gruntu oraz odpłatnego przeniesienia 
prawa własności obiektów budowlanych, usytuowanych na tym gruncie, 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Krakowskiej - 59/2008, 

- powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Olszewskiego – Nr 74/2008, 

- wyraŜenia zgody na rozbiórkę budynku połoŜonego przy ulicy Wojska 
Polskiego w Kielcach – Nr 83/2008, 

• 12 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta. 

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 21 projektów uchwał Rady 
Miejskiej 
 
Pkt. 6  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni Państwo 
Po raz pierwszy gościmy w tej sali tak zacne grono reprezentantów kieleckich 
spółdzielni mieszkaniowych, reprezentantów kieleckich spółdzielców. Mam 
nadzieję, Ŝe dzisiejsze spotkanie da początek współpracy kieleckiego samorządu 
ze spółdzielcami, z kieleckimi spółdzielniami, z mieszkańcami miasta, którzy 
zamieszkują zasoby spółdzielcze. Mam nadzieje, Ŝe ta współpraca przeniesie się 
na obszar Komisji problemowych Rady Miasta. Mam równieŜ nadzieję, Ŝe 
wypracujecie Państwo razem z radnymi Rady Miejskiej taką formę współpracy, 
która pozwoli na bieŜące spotkania, na zapraszanie radnych na waŜne 
wydarzenia, które dzieją się w spółdzielniach. Przyczynkiem do dzisiejszego 
spotkania był jubileusz Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo Państwo 
proszę o zapoznanie się w tej chwili z prezentacją, jaką przygotował zacny 
jubilat. ( Prezentacja na CD stanowi załącznik do protokołu). 
Kilka dni temu obchodziliśmy bardzo znaczący dla Kielc, dla mieszkańców 
spółdzielni KSM jubileusz – 50-lecie tej spółdzielni. Chcielibyśmy razem z 
panem Prezydentem, aby przynajmniej w ten sposób, przekazując Państwu 
wyrazy uznania, które mam nadzieję zostaną w spółdzielni na długie lata, 
chcielibyśmy w ten sposób wyrazić podziękowanie jak równieŜ złoŜyć 
gratulacje dla wszystkich zarządów spółdzielni, dla wszystkich spółdzielców, 
którzy przyczynili się do tego, Ŝe KSM nadal się rozwija. Przygotowane zostały 
dla Państwa grawertony z taka oto treścią: „Wyrazy uznania za rzetelną pracę na 
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rzecz społeczności lokalnej, wspomagająca rozwój miasta Kielce i dobrobyt 
jego mieszkańców w roku jubileuszu 50-lecia istnienia Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej składają Przewodniczący rady Miejskiej w Kielcach Pan 
Krzysztof Słoń oraz Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski”. 
 
Prezydent Miasta Kielce oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli 
grawertony następującym osobom: 

1. Maciej Solarz, 
2. Zdzisław Wójtowicz, 
3. Kowalczyk Piotr, 
4. Benedykt Mróz, 
5. Stanisław Syrek, 
6. Andrzej Batory, 
7. Jerzy Dudek, 
8. Maria Pawłowska, 
9. Barbara Maludzińska, 
10. Henryk Wilk, 
11. Maciej Włudyga, 
12. Jan majchrzak, 
13. Stanisław Kułagowski, 
14. Piotr Zembala, 
15. BoŜena Wasiljew 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
śyczę wszystkim spółdzielcom takich jubileuszy i zapewniam, Ŝe nie 
zapomnimy o Ŝadnym.  
 
Pan Maciej Solarz Prezes Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo 
Mamy za sobą prawie 20 trudnych dla spółdzielczości mieszkaniowej lat 
transformacji ustrojowej. To lata walki o utrzymanie spółdzielni na rynku 
gospodarki nieruchomościami, i przełamywania niechęci polityków do systemu 
spółdzielczego. Był to równieŜ okres pokonywania kryzysu toŜsamości 
wewnątrz samych spółdzielni. Po latach doświadczeń i podziale KSM, 
Świętokrzyskiej i SM Armatury - lepiej rozumiemy trudności pojawiające się w 
bieŜącej działalności. 
Z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjęliśmy, więc zaproszenie na 
dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Co prawda w części ma ona uroczysty charakter 
związany z jubileuszem 50 - lecia KSM, za co w imieniu władz Spółdzielni 
bardzo serdecznie dziękuję, ale warto odnotować, iŜ w owych minionych 20 
latach, po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich spółdzielni mieszkaniowych 
w Kielcach uczestniczą w sesji Rady Miasta. Dziś mamy okazję powiedzieć jak 
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radzą sobie spółdzielnie w gospodarce rynkowej i jakie mają problemy we 
współpracy z samorządem miasta. 
W Kielcach jest 13 spółdzielni mieszkaniowych, z których 11 największych w 
2000 r. podpisało porozumienie o współpracy w ramach Forum Kieleckich 
Spółdzielni Mieszkaniowych. Od początku/Forum kieruje pan Zdzisław 
Wójtowicz - przewodniczący Rady Nadzorczej KSM. 
W zasobach tych spółdzielni jest obecnie ponad 40.500 członków i 39.187 
mieszkań, 648 domów jednorodzinnych, 1.073 lokale usługowo - handlowe i 10 
klubów kultury tętniących Ŝyciem społeczno - kulturalnym. 
Owe kluby mają niestety największy problem ze swoim wizerunkiem i brakiem 
zewnętrznych uregulowań prawnych, stanowiących o zasadach ich działalności. 
Ma to określone konsekwencje w otrzymaniu pomocy z miasta. W 
spółdzielniach mieszkaniowych zysk nie stanowi nadrzędnego sedna 
działalności. Celem ich istnienia-najogólniej mówiąc - jest prowadzenie 
wspólnej działalności gospodarczej w interesie członków i ich rodzin. KaŜda 
spółdzielnia mieszkaniowa spełnia wobec swoich członków takŜe funkcje 
obronne ich konsumenckich interesów. Spółdzielnie są równieŜ bezpłatnym 
inkasentem nie swoich naleŜności, bowiem w pobieranych opłatach 70% 
stanowią kwoty naleŜne przedsiębiorstwom dostarczającym media i inne usługi. 
Przy tej okazji, spółdzielnie ponoszą całe ryzyko ekonomiczne z tytułu 
rosnących zaległości w opłatach. Egzekwowanie tych zaległości, jak wiadomo, 
jest powaŜnie ograniczone. 
Transformacja ustrojowa dokonała ogromnego przewartościowania idei w 
polskim mieszkalnictwie oraz wprowadziła zmiany w rozwiązywaniu 
problemów mieszkaniowych. Spółdzielczość została wyeliminowana z udziału 
w programach budownictwa mieszkaniowego. Na rynek aktywnie weszły inne 
podmioty. Mimo to spółdzielnie posiadają znaczną pozycję na rynku 
nieruchomości i odgrywają istotne znaczenie w gospodarce miasta. 
Aktualnie spółdzielczość posiada blisko 50% wszystkich mieszkań w Kielcach. 
Działalność ekonomiczna kieleckich spółdzielni mieszkaniowych oceniana jest 
pozytywnie. Zarówno poziom kosztów jak i stan techniczny budynków 
świadczą, Ŝe nasze Spółdzielnie - mimo wielu trudności, w gospodarce 
rynkowej - dają sobie przyzwoicie radę. To bez wątpienia zasługa samorządu 
spółdzielczego. 
Cieszy nas Ŝyczliwy stosunek miejskiej władzy do spółdzielczych form 
gospodarowania oraz wyjście poza schematy, czego dowodem jest między 
innymi przebieg dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
Raz jeszcze za to serdecznie dziękujemy. Ktoś moŜe zapytać, czy jest miejsce 
dla spółdzielczości w realizacji mieszkaniowego programu gminy? Oczywiście. 
Współudział spółdzielni mieszkaniowych mógłby okazać się bardzo przydatny 
w rozwoju budownictwa powszechnego i zapewnienia mieszkań socjalnych. 
Budownictwo powszechne, jak wiadomo, przeznaczone jest dla osób o 
przeciętnych i nieco wyŜszych dochodach.. Przede wszystkim dla ludzi 
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młodszych, których stać na wieloletnią spłatę zaciągniętych kredytów. 
Realizacja tego zadania wymaga uczestnictwa gminy, szczególnie w 
przygotowaniu terenów, a rola spółdzielczości jest w tym przedsięwzięciu nie 
do zastąpienia. 
Brak gminnych mieszkań socjalnych, oznacza niewykonywanie niezwłocznej 
realizacji wyroków Sądu po orzeczeniu eksmisji. Oczekiwanie, często ponad 10 
lat, na lokal socjalny, powoduje dalsze zadłuŜenie mieszkań i pogarszanie 
sytuacji ekonomicznej spółdzielni. 
Spółdzielnie gotowe są do współudziału w rozwiązywaniu tego istotnego 
problemu w drodze zawieranych porozumień. Chodzi o to, aby nie były to 
działania doraźne. 
Innym obszarem współpracy pomiędzy miastem i spółdzielniami 
mieszkaniowymi jest regulacja stanów prawnych gruntów, zamiana gminnych 
gruntów niezbędna spółdzielniom do poprawy sposobu zagospodarowania 
nieruchomości i wykupu gruntów będących w uŜytkowaniu wieczystym. KaŜda 
z kieleckich spółdzielni mieszkaniowych złoŜyła odpowiednie wnioski w tych 
sprawach jeszcze w 2003 - 2004 roku. Wiele z nich jest juŜ pozytywnie 
załatwionych z korzyścią dla spółdzielni, które uzyskały spore oszczędności, 
związane z 22% podatkiem VAT i bonifikatami udzielonymi przez władze 
miasta. Proces ten jednak bardzo kuleje i pilnie wymaga usprawnienia. 
Ośmielam się zaproponować stworzenie tradycji spotkań prezydenta Kielc ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi inwestorami budownictwa 
mieszkaniowego. Po tych spotkaniach inwestorzy mieliby pełną wiedzę o tym, 
jak mają kształtować własne plany inwestycyjne, uzyskiwać mieszkania 
socjalne, wybierać formę przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności gruntu czy porozumiewać się z miastem, co do inwestycji 
wspólnych uzbrojenia terenów. 
Wzrasta udział spółdzielczości mieszkaniowej w realizacji nowego 
budownictwa mieszkaniowego. Nowe mieszkania, to przede wszystkim 
inwestycje budownictwa własnościowego. Ale spółdzielnie nie tylko budują 
nowe mieszkania, co waŜne, zarządzają nimi. Wiele, zatem obowiązków 
społecznych i samorządowych rozumianych w kategoriach miasta, zwłaszcza w 
zakresie zarządzania nieruchomościami, jest przeniesione na spółdzielnie 
mieszkaniowe. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste 
uŜytkowanie gruntów Kieleckie SM przekazują miastu blisko 8 mln zł. 
Spółdzielnie organizują takŜe spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzieŜ i 
dorosłych. W niektórych przypadkach z pomocą przychodzi miasto, wspierając 
finansowo organizowane festyny i inne osiedlowe imprezy kulturalne.  
Miasto dofinansowuje równieŜ budowę nowoczesnych, odpowiadających 
standardom europejskim placów zabaw w spółdzielczych osiedlach 
mieszkaniowych. 
W związku z planowaną przez władze Miasta budową krytej pływalni przy ul. 
Kujawskiej, z której na pewno będą korzystać członkowie KSM oraz ich 
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rodziny, Kielecka SM deklaruje pomoc w dostawie ciepła i wybudowanie 
przyłączy. 
Przytoczone przykłady współpracy spółdzielni mieszkaniowych z miastem 
potwierdzają, Ŝe spółdzielczość mieszkaniowa jest i winna pozostać poŜądaną 
formą organizacyjną, rozwijającą przedsiębiorczość i aktywizującą inne obszary 
gospodarki miejskiej. Pragniemy, by Spółdzielnie mieszkaniowe w Kielcach 
miały silną pozycję i były liczącym się partnerem w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 
 
Pan Mirosław Kędzia Prezes Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie, 
Szanowni Państwo radni 
W imieniu, chociaŜ w nieuzgodnionej treści z moimi szanownymi kolegami i 
koleŜankami prezesami spółdzielni mieszkaniowych oraz przewodniczącymi rad 
nadzorczych, chciałbym przed państwem wystąpić aŜeby móc uwagę państwa 
jako radnych, włodarzy naszego miasta zwrócić na problemy bardzo realne i 
bardzo często bolesne, które w spółdzielczości mieszkaniowej występują. Z 
góry chciałem przeprosić moich szanownych kolegów, jeśli nie wyraŜę w pełni 
opinii czy zdań w sprawach, które ich najbardziej nurtują. Ale postaram się 
wyrazić te problemy, które są najwaŜniejsze, które nasze środowisko najbardziej 
bolą. Po tak wzniosłych słowach, które padły z ust pana Przewodniczącego i z 
usta mojego szanownego przedmówcy, które były wyraŜeniem i okoliczności, 
które dziś nam towarzyszą na sesji, a związane z bardzo uroczystymi obchodami 
50-lecia naszej najstarszej spółdzielni KSM, spółdzielni –matki dla wielu z nas. 
JednakŜe chciałbym w moim wystąpieniu nieco od tego podniosłego tonu odejść 
i powiedzieć o kilku sprawach, które powinny być w naszym środowisku i w 
środowisku miasta rozwiązane. Te na styku organów samorządowych i organów 
spółdzielni, jak równieŜ te, które nurtują nasze spółdzielnie. Patrząc na Państwa 
twarze, a z większością Państwa się znamy wiem, Ŝe wielu z Was w zasobach 
spółdzielczych mieszka. Problemy dnia codziennego w spółdzielni są państwu 
znane, ale na pewno bardziej z punktu widzenia mieszkańca niŜ tych, którzy 
tymi spółdzielniami zarządzają lub organów, które za te spółdzielnie są 
odpowiedzialne. A optyka tego widzenia jest chyba nieco inna. Ja się bardzo 
cieszę i myślę, Ŝe moi koledzy równieŜ, iŜ w dzisiejszym porządku sesji jest 
zapis: „Spółdzielnie mieszkaniowe partnerami samorządu”. To jest bardzo 
znamienne. Chciałbym, aby to nie było tylko hasło puste, ale hasło wypełnione 
treścią. To, co pan Przewodniczący był łaskawy zauwaŜyć, iŜ zamierzeniem 
Rady będzie wypełnianie tego hasła jest jak sądzę bardzo znamienne i nas 
równieŜ by satysfakcjonowało. Od nas wszystkich będzie zaleŜało jak te nasze 
kontakty będą się zacieśniały i w jaki sposób ta treść będzie wypełniana. ZaleŜy 
to od nas, ale proszę mi wierzyć – mieszkańcy zasobów spółdzielczych z duŜą 
uwagą, troską i zainteresowaniem często pytają, jaka jest rola samorządu 
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miejskiego w rozwiązywaniu problemów spółdzielczych? No, musze z 
przykrością powiedzieć, Ŝe ta rola w opinii naszej jest ciągle niewystarczające. 
Problemy, z którymi borykają się spółdzielnie mieszkaniowe są nieco na 
obrzeŜach zainteresowania państwa jako radnych. A te problemy dotyczą 
przecieŜ prawie połowy populacji naszego miasta. Około 100 tys. ludzi mieszka 
w zasobach spółdzielczych. Są to państwa wyborcy, którzy oczekują, iŜ w ich 
imieniu będą państwo starali się rozwiązywać problemy dla nich najwaŜniejsze. 
My jako spółdzielnie mieszkaniowe najczęściej pod adres Rynek 1 czy 
Szymanowskiego 6 przychodzimy w sprawach, które nas bolą, które chcemy 
załatwić, po róŜnego rodzaju dokumenty, zaświadczenia. Po prostu załatwimy 
sprawy jako petenci tego Urzędu. To nie jest źle, bo po to jest organ 
samorządowy Ŝeby te sprawy załatwiał, ale gdybyśmy nie tylko w takiej roli w 
tym gmachu przebywali to sądzę, Ŝe dla rozwiązywania problemów, o których 
jeszcze za chwile i pokrótce, byłoby zdecydowanie lepiej. Powszechnym 
przekonaniem jest, Ŝe nasze państwo nie prowadzi prawidłowej polityki 
mieszkaniowej. Czy taką politykę moŜe prowadzić samorząd gminy? 
Oczywiście w ograniczonym prawnie, organizacyjnie i finansowo zakresie tak, 
ale zdajemy sobie sprawę z szeregu uwarunkowań i problemów, jakie z tym są 
związane. Przykład podany przez mojego szanownego przedmówcę lokali 
socjalnych jest tego przykładem dobitnym, kiedy prawo sobie, a praktyka sobie. 
Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych wszystkim tym, którzy posiadają 
prawomocne wyroki eksmisyjne, a zamieszkują w zasobach spółdzielczych, ale 
nie tylko, został nałoŜony na gminy. Gmina się z tego wywiązać niestety nie 
moŜe. Czynione do tej pory próby polubownego załatwienia tego tematu w 
kontekście treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego niestety teŜ nie są 
satysfakcjonujące. Przypomnę, Ŝe porozumienia zostały podpisane za pierwsze 
półrocze roku ubiegłego w zakresie oczywiście odszkodowań wypłacanych 
spółdzielnią za niedostarczanie przez gminę lokali socjalnych. Na tym nasze 
uzgodnienia się kończą. Prowadzimy jakieś bardzo wyrywkowe negocjacje, ale 
ja bym powiedział, Ŝe raczej one zmierzają do tego Ŝeby „króliczka gonić, a go 
nie złapać”. Obawiam się, Ŝe dalszym ciągu sprawa ta nie będzie miała swojego 
dobrego zakończenia, a problem lokali socjalnych jest spory. I to nie tylko w tej 
sferze finansowej, ale równieŜ w sferze moralnej. Ci ludzie w jakiejś mierze 
czują się po prostu bezkarni. Mogą nie płacić za mieszkania przez 20 czy 30 lat, 
a są tacy, są wyroki sądowe, które nie są wykonywane i w Ŝaden sposób 
zrealizowane być nie mogą. Ci ludzie w tym względzie podlegają daleko idącej 
demoralizacji. Struktura techniczna budynków, które są zarządzane przez 
spółdzielnie mieszkaniowe jest teŜ chyba powszechnie znana. Spółdzielnia, 
którą ja reprezentuje jak teŜ część spółdzielni tzw. starych, zarządzają 
budynkami, które mają 30 i więcej lat, KSM z uwagi na to, Ŝe obchodzi 
jubileusz 50-lecia, ma budynki starsze. Biorąc pod uwagę obowiązujące 
wówczas technologie, jakość materiałów, jakość wykonawstwa te budynki 
zbliŜają się nieuchronnie do końca swojego Ŝywota technicznego. A co to 
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znaczy to ci, którzy się na budownictwie trochę znają wiedzą. To wiąŜe się z 
tym, Ŝe te budynki albo nie będą mogły słuŜyć mieszkańcom w następnych 
latach, ale będą musiały być gruntownie zmodernizowane i odnowione. A 
przecieŜ w zasobach spółdzielczych nie mieszkają krezusi, są to rodziny o 
niskich albo przeciętnych dochodach, dla których wydanie kilku tysięcy złotych 
jako udziału w kosztach remontu generalnego budynku, jest kosztem 
niewyobraŜalnym i niemoŜliwym do wpłacenia. Obecna prowadzona polityka w 
zakresie tzw. uwłaszczania, czyli uzyskiwania prawa odrębnej własności przez 
mieszkańców spółdzielni niejako umoŜliwiła nabycie własności tychŜe lokali, 
tychŜe mieszkań. Ale muszę państwu powiedzieć, Ŝe w ślad za tym nie nastąpiło 
zwiększenie świadomości tych osób, ze oni nagle stali się właścicielami i jakie 
skutki za sobą to niesie, a przede wszystkim, jakie koszty i jakie kłopoty ten fakt 
moŜe im przynieść. JuŜ nawet na etapie podatku od nieruchomości zaczynają się 
problemy i pytają:, „dlaczego my mamy płacić jakiś podatek od nieruchomości”, 
czyli poczucie czy świadomość tego, Ŝe się jest właścicielem wcale się nie 
przekłada na to, Ŝe właściciel ma tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki. 
A te obowiązki, o czym mówiłem na początku, na przykład w partycypacji w 
ogromnych, przyszłych i wcale nie odległych kosztach ratowania tej substancji, 
są niebagatelne. Znają teŜ państwo opinie, a temat tego, wywołującego 
obrzydzenie, lobby prezesów spółdzielni mieszkaniowych i rad nadzorczych, 
gdzie nasze media często, niektóre oczywiście się w tym lubują, zrzucając winę 
za całe zło i problemy w spółdzielniach mieszkaniowych na te osoby czy na te 
organy. WiąŜe to się z tym, Ŝe spółdzielnie pomału staja się takim „chłopcem do 
bicia”. Wszystkie problemy najlepiej zrzucić na tych, którzy nimi zarządzają, a 
drugiej strony nie robić nic, a jeŜeli robię to w zupełnie odwrotnym kierunku 
Ŝeby sytuację poprawić. Mówię o tym teŜ nie przypadkowo, bo czy państwo się 
ze mną zgadzają czy nie, ale nowelizacja prawa z zakresie spółdzielczości 
mieszkaniowej, która miała w ostatnim czasie miejsce zdecydowanie pogorszyła 
te warunki sprawiając, Ŝe kierunek do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej 
został juŜ wytyczony. MoŜna by było taką optykę przyjąć i wcale ja ani część 
moich kolegów nie jest temu przeciwna, bo Ŝycie idzie naprzód idą procesy 
gospodarcze i ekonomiczne i moŜe faktycznie spółdzielczość mieszkaniowa w 
tym kształcie nie musi trwać moŜe podlegać zmianom i przekształceniom. Tylko 
masz kochany ustawodawca wytyczył kierunek, ale nie zapisał nic, co by 
określało, co w zamian, co na tym ugorze, który ma niby powstać ma dalej 
funkcjonować. A przypominam to jest 3,5 mln mieszkań w skali kraju, w 
samych Kielcach jest to ponad 40 000 mieszkań. Tego nie moŜna zostawić tak 
sobie i powiedzieć będziecie państwo właścicielami mieszkań, czyli tych 
wydzielonych fragmentów bloków i rządźcie się sami. Przykład, który podałem 
związany z koniecznością remontów kapitalnych chyba jest przykładem 
trafnym, ale nie jedynym. Oprócz mieszkań socjalnym, na co mój poprzednik 
zwrócił juŜ uwagę, chciałbym państwu unaocznić jeszcze inne problemy, które 
naszym zdaniem powinny być równieŜ przedmiotem troski państwa jako 
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samorządowców. OtóŜ spółdzielnie mieszkaniowe nie są w Ŝadnym przypadku 
beneficjentem pomocy unijnej, w Ŝadnym stopniu. Nasze próby pozyskania 
jakiejkolwiek pomocy unijnej na zadania związane z utrzymaniem zasobów 
spółdzielczych po pierwsze napotykają na mur ze strony obowiązującym w tym 
względzie przepisów, a po drugie spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą 
aplikować do pomocy unijnej bezpośrednio. MoŜemy to czynić tylko w ramach i 
przy udziale programów gminnych. I chciałem się do państwa jako do radnych 
zwrócić przy opracowywaniu programów np. w ramach rewitalizacji zasobów 
komunalnych, bo taki program funkcjonuje i jest opracowany, pamiętajcie 
równieŜ o spółdzielniach mieszkaniowych, Ŝe tam równieŜ rewitalizacja nie jest 
pustym słowem, ale jest faktem obiektywnym. Te obiekty, te budynki 
mieszkalnictwa spółdzielczego powinny być równieŜ objęte pomocą unijną. 
Tyle pieniędzy, co z Unii do Polski płynie niestety ten strumień omija 
spółdzielczość mieszkaniową, w Ŝaden sposób nie moŜemy się tego doprosić i w 
Ŝadnen sposób nie moŜemy wpłynąć, chyba za słabe lobby spółdzielni Ŝeby ten 
stan zmienić, a takie próby, jakieś działania w tym zakresie mogłyby być 
skuteczne. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, ona występuje z 
ogromnym nasileniem w spółdzielni, którą kieruję, ale w innych spółdzielniach 
teŜ występuje w mniejszym zakresie. OtóŜ w latach osiemdziesiątych była, jak 
państwo pamiętacie, konieczność docieplenia budynków mieszkalnych. W 
Spółdzielni Świętokrzyskiej to docieplenie nastąpiło przy uŜyciu płyt 
zawierających azbest. Jest to w tej chwili około 30-letni okres eksploatacji tych 
płyt, które ulegają degradacji, po pierwsze i świadomość społeczna w tym 
względzie idzie w tym kierunku Ŝeby to zlikwidować jak najszybciej. Jest to 
oczywiście szkodliwe dla zdrowia na etapie pylenia oczywiście, nie jest 
szkodliwe, jeśli nie jest uszkodzone, ale temat w mojej Spółdzielni dotyczy 
około 1100 mieszkań. To jest 110 rodzin, które coraz dobitniej podkreślają 
konieczność rozwiązania tego problemu. Jednak koszty rozwiązania tego 
problemu zdecydowanie przekraczają moŜliwości spółdzielni, natomiast 
program i kierunki działania miasta w tym kierunku na etapie tego roku są, 
powiedziałbym wprost, symboliczne i nie ma szans, zresztą z oświadczenia, 
jakie usłyszałem od kierownictwa Urzędu, na rozwiązanie tego problemu w 
szerszym zakresie. To jest problem, który zgłaszam i o który proszę w 
uwzględnieniu w planach budŜetowych. Nie wolno spółdzielni mieszkaniowych 
z tym problemem zostawić samych, bo to jest problem mieszkańców i to wielu 
tysięcy mieszkańców naszego miasta. Nie będę juŜ mówił o wykupach gruntów. 
Ta sprawa z lepszym, z gorszym skutkiem, ale ona następuje, ja rozumiem 
procedury administracyjne, niektórych się nie da przeskoczyć, Ŝe one trwają 
nieraz ponad rok – no, trudno musimy to jakoś uznać i tłumaczymy naszym 
mieszkańcom, Ŝe robimy wszystko. RównieŜ urzędnicy Urzędu Miasta robią 
wszystko Ŝeby ten problem był jak najszybciej rozwiązany. Jeszcze kwestia 
inwestycji mieszkaniowych – czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą być 
deweloperem? Takie pytanie. Oczywiście, Ŝe mogą być deweloperem, 
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większość statutów naszych spółdzielni przewiduje, Ŝe moŜemy realizować 
budownictwo mieszkaniowe w systemie spółdzielczym, czyli dla swoich 
członków, ale równieŜ moŜemy realizować budownictwo mieszkaniowe jak 
deweloper prywatny, czyli uzyskać marŜę zysku, co nam nie wolno czynić 
zgodnie z prawem w stosunku do naszych członków. To czynimy w mniejszym 
pewnie zakresie niŜ by to sobie nasze społeczności wyobraŜały. To czyni KSM, 
DOMATOR, ŚSM, która w ostatnich dwóch latach zrealizowała spory budynek 
mieszkalny i w tym roku rozpoczyna następny. To wcale nie zamyka naszych 
planów inwestycyjnych i myślę, Ŝe naleŜy takŜe potraktować Spółdzielnie jako 
partnera w tym zakresie. W programie mieszkalnictwa, jaki tutaj państwo 
realizujecie uwzględnijcie równieŜ spółdzielnie mieszkaniowe, bo to są czy 
mogą być równieŜ deweloperzy wcale nie gorsi od prywatnych, a w zakresie 
kosztów, jakie wydatkują na realizację budownictwa mieszkaniowego, to nawet 
tańsi. Czyli w konsekwencji nasze budownictwo będzie tańsze niŜ budownictwo 
deweloperów prywatnych. Dziękuję państwu za uwagę. 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM 
W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień przygotowaliśmy dla państwa taką 
krótką informaję – w „w pigułce”, dotyczącą tego waŜnego problemu, a w 
zasadzie wyzwania, które stoi przed miastem i przed spółdzielniami mianowicie 
chodzi tutaj o kwestie zmiany własności w spółdzielniach mieszkaniowych 
polegającej na przekształceniu lub sprzedaŜy gruntów pod budynkami. 
Stan bieŜący i planowany przedstawiają poniŜsze tabele. 
 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMO ŚCI 
GRUNTOWYCH B ĘDĄCYCH W UśYTKOWANIU WIECZYSTYM 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I OPŁAT ROCZNYCH 
NALEśNYCH GMINIE KIELCE ZA 2008 ROK  
Stan na  01.01.2008 roku 
 
  Spółdzielnia mieszkaniowa Ilość 

działek 
Pow.  
[ha] 

Opłata roczna  
z tyt. u. w. [zł] 

 1 2 3 4 5 
  Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 249 30,0602 317941,95 
  Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  „ARMATURY”  
789 41,9343 484445,18 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ NA 
STOKU”  

119 43,2858 488597,18 

  Spółdzielnia Budowlano – 
Mieszkaniowa „ PIONIER”  

497 24,0820 248873,16 

  Spółdzielnia Budowy Domów 4 0,1391 1312,28 
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Jednorodzinnych „DĄBROWA”  
  Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„DOMATOR”  
43 10,2594 34784,73 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„BOCIANEK”  

151 10,4008 128834,61 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„WICHROWE  WZGÓRZE”  

98 13,1285 134811,10 

  Świętokrzyska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

185 8,4731 283191,76 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SŁONECZNE  WZGÓRZE”  

88 11,6593 100775,57 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ISKRA”  

8 0,9092 3104,41 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SŁONECZNA”  

5 0,3011 5601,47 

  Kolejowa Spółdzielnia „WSCHÓD”  13 0,3784 10560,24 
OGÓŁEM  2249 195,0112 2 242 833,64 
 
Nabycie prawa własności nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe moŜe 
nastąpić w trybie:  
administracyjnym  – na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 
175, poz. 1459 ze zm.), obowiązującej od 13 października 2005 roku;  
cywilnym – na podstawie art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  
 
Powierzchnia objęta przekształceniem prawa uŜytkowania wieczystego lub 
sprzedaŜą prawa własności na rzecz uŜytkownika wieczystego:  
 
Lp  Spółdzielnia 

mieszkaniowa 
Przekształcenie 

prawa 
uŜytkowania 
wieczystego w 

prawo 
własności 

[ha] 

SprzedaŜ prawa 
własności 
na rzecz 

uŜytkownika 
wieczystego 

[ha] 

Łącznie 
w dwóch 
trybach 

[ha] 

2004 ROK 
1 OGÓŁEM 

SPÓŁDZIELNIE 
- 7,5000 7,5000 

2005 ROK 
1 KIELECKA 

SPÓŁDZIELNIA 
- 3,8936 3,8936 
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MIESZKANIOWA 

2 PIONIER - 1,4673 1,4673 
3 ARMATURY - 3,5300 3,5300 
4 BOCIANEK - 11,9213 11,9213 
5 WICHROWE WZGÓRZE - 1,5958 1,5958 
6 DOMATOR - 1,0741 1,0741 
7 DĄBROWA - 3,9533 3,9533 
8 SŁONECZNE 

WZGÓRZE 
- 5,1012 5,1012 

 Łącznie - 32,5366 32,5366 

2006 ROK 
1 BOCIANEK 4,7242 - 4,7242 
2 SŁONECZNE 

WZGÓRZE 
4,1271 - 4,1271 

3 DOMATOR 35,2765 - 35,2765 
4 KIELECKA 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

8,9693 4,5259 13,4952 

5 PIONIER 3,7631 1,9387 5,7018 
6 ŚWIĘTOKRZYSKA 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

2,7375 - 2,7375 

7 WICHROWE WZGÓRZE - 0,1753 0,1753 
8 DĄBROWA - 0,0289 0,0289 
9 ISKRA - 0,0235 0,0235 
 Łącznie 59,5977 6,6923 66,2900 

2007 ROK 
1 DOMATOR 2,4190 - 2,4190 
2 KIELECKA 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

13,7886 1,2581 15,0467 

3 PIONIER 3,2279 2,4465 5,6744 
4 WICHROWE 

WZGÓRZE 
28,7225 0,1781 28,9006 

5 ARMATURY 1,4539 0,0550 1,5089 
6 ŚWIĘTOKRZYSKA 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

11,3575 - 11,3575 



 19

7 SŁONECZNA 3,2043 - 3,2043 
  Łącznie 64,1737 3,9377 68,1114 

2008 ROK 
1 PIONIER 0,4754 - 0,4754 
  Łącznie 0,4754 - 0,4754 

  Pow. ogółem w latach 2004 – 2008 (do 31.03) 174,9134 

 
 
Wpływy od spółdzielni mieszkaniowych z tytułu przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaŜy prawa własności na 
rzecz uŜytkownika wieczystego to kwota ca 6 500 000,- zł (w tym z 
przekształcenia ca 4 500 000,-zł). 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym na początku podziękować panu Przewodniczącemu za to, Ŝe doszło 
do takiego spotkania w końcu. Zawsze były jakieś obiektywne problemy i 
trudności Ŝebyśmy jako Rada Miejska mogli się spotkać z władzami wszystkich 
spółdzielni mieszkaniowych. I wyraŜam swoja wdzięczność i zadowolenie panu 
Przewodniczącemu, Ŝe do tego doszło, a na końcu wyjdzie, dlaczego. Miał być 
na dzisiejszym spotkaniu, ale jest przeszkodzony, pan Alfred Domagalski Prezes 
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. PoniewaŜ go nie ma to dwa zdania, które 
przy okazji dyskusji na temat spółdzielczości zawsze zgłaszam: 
„Egoizmowi współczesnego kapitalizmu przeciwstawiamy solidaryzm, 
wzajemną pomoc, zrozumienie i Ŝyczliwość. 
Partykularnym interesom – dobro wspólne i rozwój lokalnego środowiska. 
Ofertę bogactwa dla nielicznych zastępujemy prawem równych szans dla 
wszystkich. 
Szanujemy to, co własne, indywidualne, ale uczymy rozumienia i znaczenia 
słowa „nasze”” – to wprost są słowa pana Prezesa Domagalskiego, którymi 
chciałem się posłuŜyć na wstępie.  
Współdziałanie i demokratyczne zarządzanie, samopomoc, 
samoodpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność, równość bez względu na 
płeć, rasę czy status społeczny – to właśnie jest istota spółdzielczości, 
realizowana w praktyce przez kaŜdą ze spółdzielni i przez kaŜdego z jej 
członków. 
Zasady spółdzielcze nie zestarzały się. 
Takie pryncypia jak: 

− dobrowolne i otwarte członkostwo 
− demokratyczna kontrola 
− ekonomiczne uczestnictwo spółdzielców 
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− autonomia i niezaleŜność spółdzielni 
− zapewnienie moŜliwości kształcenia i rozwoju swoim członkom 
− współpraca między spółdzielniami 
− troska o społeczności lokalne, 

sformułowane współcześnie, prawie nie odbiegają od tych pierwszych, które 
przyświecały narodzinom ruchu spółdzielczego w XIX wieku. 
Ruch spółdzielczy był i jest demokratyczną odpowiedzią społeczeństwa na 
wyzwania i trudy, jakie napotyka w swym Ŝyciu człowiek, i to niezaleŜnie od 
uwarunkowań politycznych, w których przyszło mu Ŝyć. Dzisiaj teŜ stwarza on 
wielką szansę dla duŜej części polskiego społeczeństwa – szansę na pracę i na 
godne Ŝycie. 
Spółdzielczość to jeden z największych ruchów społeczno-ekonomicznych, 
zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. 

Polskich spółdzielców jest juŜ ponad 9 milionów, z tego blisko połowa to 
członkowie spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w trzech tysiącach 
pięciuset pięćdziesięciu jeden spółdzielniach mieszkaniowych. Ponad 30 % 
obywateli naszego kraju mieszka w zasobach spółdzielczych. Spółdzielczość 
mieszkaniowa jest największą spośród rodzimych branŜ spółdzielczych. 
Dysponuje najpotęŜniejszym potencjałem gospodarczym, jest najlepiej 
zorganizowana. Zasady działania spółdzielni mieszkaniowych, pozwoliły 
spółdzielniom wygrać konkurencję z nowotworzonymi wspólnotami 
mieszkaniowymi. Spółdzielnie mieszkaniowe są uznanymi i szanowanymi 
partnerami na rynku mieszkaniowym. Chciałoby się dzisiaj powiedzieć, Ŝe są 
takŜe w naszym mieście w Kielcach partnerem samorządu terytorialnego. 
Zastępują niejako jednostki pomocnicze samorządu gdyŜ miasto Kielce jako 
jedno z nielicznych miast wojewódzkich w Polsce nie posiada jednostek 
pomocniczych w postaci rad dzielnic czy teŜ rad osiedli. Czy ktoś w historii 
ponad 15 lat samorządu terytorialnego zastanawiał się, dlaczego tak jest? Ja 
pokusiłem się o analizę tego stanu rzeczy i mogę śmiało powiedzieć, Ŝe dopóki 
mamy pręŜnie działające spółdzielnie mieszkaniowe oraz ich organy statutowe 
to potrzeba istnienia jednostek pomocniczych nie istnieje. Są one, bowiem 
zastępowane w sposób efektywny i znacznie bardziej korzystny. Mówię to z 
własnego doświadczenia, poniewaŜ jestem mieszkańcem osiedla KSM, ale 
jednocześnie jestem radnym okręgu IV, w którym działa parę Spółdzielni 
Mieszkaniowych i chciałem powiedzieć, Ŝe w przypadku KSM jestem jako 
radny systematycznie zapraszany na posiedzenia waŜne Rady Osiedla jak i Rady 
Nadzorczej. Chciałbym zachęcić przy tym dzisiejszym spotkaniu do ścisłej 
współpracy ze spółdzielniami w sposób ciągły – robocze spotkania w ramach 
pracy rad osiedlowych, rad nadzorczych spółdzielni oraz zarządów, w sprawach, 
które są Ŝywotnie związane z problemami mieszkańców, interesami 
jednocześnie miasta. Bardzo duŜa grupa budynków jest czy była budowana 
gdzie przewidywana Ŝywotność tego budynku była przewidywana na 50 lat. Za 
chwilę ci mieszkańcy, jeŜeli Spółdzielnia sobie z tym nie poradzi staną się 
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klientami nikogo innego tylko gminy Kielce, dlatego Ŝe w zakresie obowiązków 
gminy jest zapewnienie mieszkań swoim mieszkańcom. Stąd myślę, Ŝe w 
interesie Miasta powinno być by Spółdzielnie i ich organy były w tej chwili 
prawdziwymi partnerami dla samorządu. Przykład takiej współpracy - gdy 
byłem na posiedzeniu Rady Nadzorczej KSM podsumowującej rok pracy i 
przyniosłem informacje, Ŝe przy ul. Kujawskiej będzie pływalnia to ten organ od 
razu podjął decyzję o moŜliwościach włączenia się w tą inwestycje w postaci 
dostarczania ciepła dla tej pływalni. Dla mnie jest to rzecz z jednej strony 
znamienna i symboliczna, a drugiej strony te wszystkie problemy, o których pan 
Prezes Kędzia mówił, do niektórych trzeba by się dłuŜej odnieść, a niewielkie 
czasu mi zostaje, więc wniosek z tego, przynajmniej ja taki stawiam, Ŝebyśmy 
mogli się w większym zakresie spotykać i współpracować z organami 
Spółdzielni jako swoistymi jednostkami pomocniczymi samorządu. Dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Sadzę, Ŝe podstawowy wymóg tego typu kontaktów, czyli chęć dwóch stron 
został tutaj zapoczątkowany i trzeba pójść za ciosem, wykorzystać te wzajemne 
chęci. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Przyznam się, Ŝe jestem w dość kłopotliwej sytuacji, bo w pierwszej chwili nie 
zamierzałem zabierać głosu w tym punkcie. Ten punkt wydawał mi się nieco 
węŜszy niŜ okazał się w rzeczywistości. Natomiast, jeŜeli juŜ się na to 
zdecydowałem chciałem troszkę zaburzyć ten nieco idylliczny obraz, który o 
spółdzielczości nam tutaj przedstawiono, gdzie wszystko jest pięknie, ładnie i 
dla ludzi. Z informacji, które docierają do radnych, do biur poselskich od 
mieszkańców osiedli, mówię tutaj ogólnie, nie mówię tutaj o spółdzielniach li 
tylko kieleckich, no obraz ten rysuje się troszeczkę inny. Według opinii wielu 
spółdzielców zdarzają się przypadki: 

− nadmiernego przedłuŜania przez Zarząd Spółdzielni procesów 
przekształcenia lokatorskich i spółdzielczych własnościowych praw do 
lokalu w prawo odrębnej własności,  

− utrudniania dostępu do dokumentów wbrew przepisom ustawy,  
− obciąŜania poszczególnych bloków mieszkaniowych zadłuŜeniem 

wynikającym z poniesienia nakładów na remonty innych bloków,  
− niezwoływanie przez Zarządy Spółdzielni rad osiedlowych, jest to 

przypadek, który zgłaszają nam dość często mieszkańcy tychŜe osiedli, 
− utrudnianie podziałów spółdzielni, 
− Ŝądanie zapłaty nieprzewidzianego przepisami ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych składnika finansowego wynikającego z nadwyŜki 
kosztów nad przychodami sprzed kilku lat, jako warunku niezbędnego do 
umoŜliwienia przez spółdzielnie przekształcenia w odrębność 
własnościową, 
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− nie udzielanie, i to jest nagminne z tego, co informują nas spółdzielcy, 
odpowiedzi na pisma kierowane przez spółdzielców do zarządów i rad 
nadzorczych, 

− nie aktualizowanie danych statutowych, regulaminów oraz uchwał 
spółdzielczych na witrynach internetowych. 

Proszę Państwa, to nie jest tak, Ŝe ten obraz, który ja przedstawiłem jest 
obrazem jedynie słusznym i prawidłowym. Natomiast pewne problemy istnieją i 
nie wolno ich zamiatać pod dywan, nie wolno udawać, Ŝe tego nie ma. Powiem 
jeszcze jedną rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła. Trudno się zgodzić z tezą, którą 
postawił jeden z panów prezesów, Ŝe posiadanie własności lokalu jest czymś 
gorszym niŜ jej nieposiadanie. Taka teza przeczy wszelkim prawom logiki w 
tym zakresie. Ja myślę, Ŝe mieszkańcy osiedli mając prawo własności będą 
mogli bardziej bacznie przyglądać się działaniom Spółdzielni i kontrolować je, 
po prostu. Prawo spółdzielcze jest zmieniane i myślę, Ŝe nadal będzie 
zmieniane. Ten rodzaj prowadzonej działalności, jeśli tak moŜna powiedzieć, 
czy ten rodzaj prowadzenie interesów w imię szerokich grup społecznych musi 
być zmieniany i musi zmienić się adekwatnie do czasów, które dzisiaj są i które 
przyjdą nieuniknione. Nie moŜemy mówić, Ŝe wszystko jest pięknie, Ŝe 
wszystko jest idealnie i nie moŜemy oczekiwać, myślę, od większości z nas 
całkowicie zgody na taką tezę.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Dobre kontakty między partnerami polegają równieŜ na tym, Ŝe obydwie strony 
potrafią nazwać problemy występujące i starać się im podołać. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mam pytanie tylko jedno. Te kontakty partnerskie Ŝeby się dobrze utrzymywały 
to mam pytanie. Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina będzie 
miała obowiązek zapłat odszkodowania, w skrócie powiem, spółdzielnie będą 
miały moŜliwość występowania do gminy o odszkodowania. Mam pytanie takie: 
ile jest tych Ŝądań, czy ktoś potrafi powiedzieć, od spółdzielni mieszkaniowych 
juŜ na tę chwilę? Czy takie rozmowy są prowadzone i czy coś o tym wiemy? 
Pytam Prezydenta, moŜe ktoś z urzędników jest w stanie to powiedzieć. 
 
Pan Marek Klikowicz dyrektor Biura Mieszkalnictwa U M 
Co prawda nie jestem szczegółowo przygotowany do tej odpowiedzi, ale od 
czegoś innego w ogóle zacznę skoro juŜ jestem przy mikrofonie. Od Ŝyczeń dla 
KSM i gratulacji i oby rozwój nowych mieszkań był bardziej pręŜny niŜ 
dotychczas. Chciałem poinformować, Ŝe na bieŜąco jestem w kontakcie ze 
wszystkimi spółdzielniami w sprawie odszkodowań. Jak to podkreślił pan 
Prezes Kędzia część takich odszkodowań i ugod Ŝeśmy podpisali i zapłaciliśmy 
za pierwsze półrocze 2007r.. Co do reszty odszkodowań mamy trochę róŜne 
zdania na ten temat. Pytanie pana radnego było jak duŜo tego jest. Prawdę 
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mówiąc nie do końca wiemy jak daleko moŜemy sięgnąć z odszkodowaniami, 
prawdopodobnie do trzech lat. JeŜeli to weźmiemy pod uwagę to moŜe to być 
rząd około miliona, moŜe trochę więcej pieniędzy, ale ciągle jeszcze jesteśmy na 
etapie uzgadniania szczegółów dotyczących wielkości odszkodowań od 
lokatora. PoniewaŜ róŜnimy się tutaj w zdaniach, ja przyznam, Ŝe po wielu 
dyskusjach równieŜ z radcami prawnymi na ten temat, oni równieŜ się róŜnią w 
zdaniu na ten temat, a takim głównym problemem to jest wykorzystanie w 
odszkodowaniach wysokości wkładu mieszkaniowego, co nie jest bagatelną 
kwotą, bo to jest zawsze rząd 30, 40 a czasami 50 tys. zł, co ma znaczenie w 
odniesieniu do wypłacenia odszkodowania. Tyle mogę powiedzieć, jeŜeli chodzi 
o wysokość tego problemu, tak bym to nazwał. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Okazuje się, Ŝe to, co zarobi dyr. Pietrzyk wyda dyr. Klikowicz. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
W takim razie z Ŝyczeniami naleŜałby dołączyć lepszą ugodowość spółdzielni 
mieszkaniowych w stosunku do miasta.  
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Na początku z okazji tej, Ŝe się tu spotkaliśmy chciałem absolutnie złoŜyć 
deklarację, Ŝe jesteście dla Miasta partnerem i ja osobiście bardzo szanuję to, Ŝe 
istniejecie na mapie Kielc i to jest taka silna reprezentacja. JeŜeli sobie 
uświadomimy dzisiaj, Ŝe 100 000 mieszkańców mieszka w spółdzielniach to nie 
licząc prywatnych, to oczywiście jest teŜ pewna grupa, to drugie tyle mieszka w 
mieszkaniach administrowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Miasto. 
Czyli tak naprawdę my jesteśmy na tym samym poziomie i te same problemy 
wszystkie mamy. To nie jest tak, Ŝe my w jakiś sposób kogokolwiek 
lekcewaŜymy. Ale chciałbym dwa zdania o trochę szerszym problemie. 
Mianowicie mówimy, Ŝe jesteśmy w okresie transformacji – 20 lat juŜ mamy za 
sobą. Odkąd pamiętam to zawsze coś zmienialiśmy i zawsze byliśmy w czasie 
przebudowy, choć ona róŜnie się nazywała. Ale ta transformacja bardzo 
powaŜna, ustrojowa rzeczywiście trwa i państwo sobie z nią nie poradziło moim 
zdaniem. Jest kilka takich dziedzin, musimy mieć świadomość, gdzie stoją przed 
nami bardzo powaŜne wyzwania. Mogę wymienić wiele, ale pierwsze z rzędu, 
które mi się narzucają to słuŜba zdrowia, komunikacja publiczna, ogródki 
działkowe i wreszcie to są spółdzielnie mieszkaniowe. I tutaj wydaje się, Ŝe 
fundamentalną rzeczą jest zagwarantowanie państwu przyszłości, musi być 
pewna gwarancja, co się stanie w przyszłości. Moim zdaniem ta podmiotowość 
Wasza jest niezagroŜona, nikt o zdrowych zmysłach nie rzuci się nagle na to 
Ŝeby to rozwiązywać czy stwarzać inne podmioty, więc tutaj gwarancja jest. Za 
to pytanie jak daleko potrzebne są zmiany, czy one są potrzebne? Zmiany są 
potrzebne, bo w transformacji potrzebne są zmiany, aby dostosować do 



 24

istniejących aktualnie potrzeb. Ale powinno to wynikać głównie z dyskusji  
”w środku” spółdzielców. Jest tyle organizacji, które powinny się spotykać, 
które powinny być jakby partnerem dla posłów, dla rządu, bo tak naprawdę te 
wszystkie problemy, o których my mówimy one nie dotykają opieszałości 
urzędników czy lekcewaŜenia tych problemów, tylko tak naprawdę bardzo 
złoŜonej materii ustawodawczej. MoŜemy to wszystko przeanalizować. Bo to, 
co panowie tu mówili pierwsza najwaŜniejsza rzecz – lokale socjalne. To nie 
jest tak, Ŝe miasto nie ma pieniędzy albo nie chce. Mogę napisać dzisiaj ksiąŜkę 
juŜ, jaką drogę przechodzimy, jeśli chodzi o mieszkania socjalne, dlatego Ŝe nikt 
nie chce tych mieszkań socjalnych i to jest kwestia uzyskania zgody na 
wybudowanie bloku socjalnego. I ta zgoda jest bardzo trudna, wręcz niemoŜliwa 
do uzyskania, a bardzo często zdarza się, Ŝe to Spółdzielnie Mieszkaniowe 
właśnie w sąsiedztwie nie Ŝyczą sobie takich mieszkańców. Ja ich trochę 
rozumiem. To jest problem, bo nikt nie chce mieć bezrobotnych, 
patologicznych, biednych koło siebie. Raczej wszyscy chcieliby mieć bogatych. 
Ale problem jest oczywisty i musimy sobie dać z tym radę. Oczywiście są róŜne 
teorie i są róŜne pomysły Ŝeby stworzyć róŜnego rodzaju getta, ale tego nie 
zrobimy. Ja się na tym nie znam osobiście, ale kaŜdy fachowiec mówi, Ŝe to 
byłby ruch samobójczy po prostu dla naszego miasta, więc musimy tę biedę 
dywersyfikować w jakiś sposób i będziemy to robić. Taki upór z naszej strony 
jest. Jest wiele innych problemów, które dotykają spółdzielnie mieszkaniowe, to 
jest chociaŜby kwestia własności tego, co pod ziemią, własności dróg 
osiedlowych. Pytanie czy lepiej mieć na własność czy lepiej nie mieć na 
własność? W normalnych warunkach wydaje się, Ŝe sytuacja jest oczywista, Ŝe 
lepiej mieć na własność, ale jeŜeli ta substancja jest, jaka jest to rzeczywiście 
koszt jest ogromnie duŜy. Ja dwa lata temu byłem na takiej konferencji przez 
Komisję Europejską organizowaną na temat mieszkalnictwa i było kilka 
wypowiedzi niezwykle zatrwaŜających. To nie jest problem Kielc, to nie jest 
problem Polski. To jest problem Europy środkowo-wschodniej, gdzie starzejąca 
się substancja mieszkaniowa moŜe okazać się tragedią. My tu, więc nic nie 
wymyślimy. Dzisiaj mija czas, następuje jakby śmierć techniczna, przynajmniej 
teoretycznie tej substancji i jeŜeli państwo, czy Unia generalnie nie podejmie 
pewnych działań, to moŜe być rzeczywiście obraz okropny. JuŜ nie mówię, co 
się dzieje za granicą wschodnią, bo tam rzeczywiście kiedyś nie patrząc na 
koszty ogrzewania i innych rzeczy te problemy są jeszcze większe. Ale to nas 
dotyka i to na pewno jest przed nami. Ja sobie tak to wyobraŜam, Ŝe dziękuję 
panu Prezesowi za to, Ŝe tutaj zaproponował takie spotkania. Ja deklaruję ze 
swojej strony, Ŝe jeŜeli będzie coś moŜna zrobić w ramach obowiązującego 
prawa to absolutnie jestem skłonny tutaj podejmować takie wysiłki, a wręcz 
zobowiązany do tego, bo bez względu na to czy państwo jesteście 
spółdzielcami, jesteście państwo mieszkańcami Kielc i to waŜnym 
środowiskiem i wydaje mi się, Ŝe jeŜeli inicjatywa będzie z państwa strony  
i będziemy się spotykać, myślę, Ŝe nie ma potrzeby częściej niŜ raz na pół roku 
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Ŝebyśmy mogli sobie wymieniać poglądy, to ja proponuję Ŝeby taka inicjatywa 
była z Państwa strony i spotykajmy się raz na pół roku w jednej ze spółdzielni, 
kolejno w kaŜdej innej Ŝebyśmy równieŜ poznawali Wasze siedziby i ludzi 
którzy tam pracują. A ja wtedy zjawię się z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za 
pewne działy i myślę, Ŝe z Rady Miejskiej teŜ szefowie róŜnych Komisji, ale 
równieŜ ci, którzy są zainteresowani będą teŜ uczestniczyć w takich spotkaniach 
i będziemy przybliŜać te rozwiązania które mają słuŜyć Kielczanom. Dziękuję. 
 
Pkt. 7. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni Państwo, nadeszła wiekopomna chwila, bo jeszcze nikt nigdy w 
historii nie nadał skwerowi nazwy „50-lecia Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej”. Stoimy przed tą szansą dzisiaj, dlatego po uzyskaniu 
informacji od pana Przewodniczącego Pawła Gągorowskiego czy projekt został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutowo-Samorządową. 
 
Przewodniczący Paweł Gągorowski 
Niestety nie został pozytywnie zaopiniowany przy dwóch głosach 
„wstrzymujących się” i dwóch przeciwnych opinia jest negatywna. Ja krótko 
powiem, dlaczego. Generalnie tendencja była taka i chcieliśmy uniknąć 
dalszego nazewnictwa wnoszonego przez inne Spółdzielnie, bo za chwilę, 
przepraszam, ale tak będzie to wyglądało, będziemy mieli 60-lecie, 35-lecia, 
itd.. A przypomnę o jednej rzeczy, nie wiem czy dalej, ale do niedawna jeszcze 
Park Miejski Na Stadionie nazywał się „30-lecia PRL” i czasy minęły, a Park 
niestety dalej się tak nazywa. Chcemy uniknąć sytuacji, w której za chwilę mogą 
być róŜne losy Spółdzielni, a skwer będziemy nazywać dalej ileś - lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przedstawił opinie Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów, która jest pozytywna 
(załączona do protokołu). 
 
Pan Filip Pietrzyk dyr. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w 
mieście. 
Jest to dla mnie przyjemność, Ŝe w imieniu pana Prezydenta mogę 
zarekomendować ten projekt uchwały. Jest to plac między ul. Zagórską, a ul. St. 
Konarskiego. JakieŜ tu większe uzasadnienie, chyba nasz dzisiejszy jubilat jak 
najbardziej na to zasługuje. Jak któryś z panów prezesów bardzo trafnie tutaj 
zauwaŜył jest to Spółdzielnia, która ma równieŜ swoją historię jako „matka” dla 
wielu innych, więc myślę, Ŝe byłby to bardzo miły gest gdybyśmy mogli temu 
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skwerowi właśnie taką nazwę nadać, by wszyscy nasi mieszkańcy mogli się tym 
cieszyć. Bardzo proszę Wysoką Rade o podjęcie tej uchwały. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 10 
Przeciw  - 7 
Wstrzymało się - 7 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/472/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie dziękuje za przybycie na dzisiejszą sesję. Oprócz tego, Ŝe 
była to sesja poświęcona uroczystości jubileuszu Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, to równieŜ jak zauwaŜyliśmy wszyscy sesja, która mam 
nadzieję zapoczątkuje dobrą tradycję kontaktów pomiędzy kieleckim 
samorządem a spółdzielniami mieszkaniowymi. Bardzo wszystkim państwu 
dziękuję, pozdrawiam wszystkich pracowników Spółdzielni i wszystkich 
spółdzielców. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Kontynuując realizację porządku obrad informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z 
protokołami z posiedzeń właściwych Komisji oraz informacjami 
przewodniczących tych komisji wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w 
porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały pozytywne opinie Komisji. JeŜeli 
Przewodniczący Komisji zechcą omówić szczegóły opiniowania projektów 
uchwał, przed ich głosowaniem proszę o wpisanie się na listę mówców w 
odpowiednim punkcie porządku obrad. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1). 
Pierwsza zmiana następuje po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 739 444 
zł. najwaŜniejsze pozycje po stronie wydatków jakie proponujemy wprowadzić 
do budŜetu to jest 150 tys. zł na modernizację węzła cieplnego w KCK, 236 248 
zł na szczepienia przeciwko meningokokom, 114 tys. zł na doposaŜenie hotelu 
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Stadion, 104 tys. zł na 4 Świetlice – byłaby to forma dotacji, w których zajęcia 
odbywałyby się dla 100 dzieci, 170 tys. zł – dotacja dla Teatru Kubuś, 860 tys. 
zł na przygotowanie miejsc postojowych, na stanowiska serwisowe, na plac pod 
estradę, a wszystko to związane jest z Mistrzostwami Polski w Kolarstwie 
Górskim, które się będą odbywać w naszym mieście. Środki na ten cel 
proponujemy pozyskać z następujących źródeł: otóŜ kwotę 1 303 155 zł – jest to 
kwota, która pochodziłaby z tytułu odstąpienia od udziałów w przetargu na 
nabycia prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości przy ul. Solnej. 
Warunki tego przetargu, cena wyjściowa jest tak duŜa, Ŝe postanowiliśmy 
odstąpić uznając, Ŝe to jest niewarte tych pieniędzy. 255 814 zł pochodziłoby z 
wydatków niewygasających. Druga istotna część tego projektu uchwały dotyczy 
przeniesienia zadania, które polega na budowie budynku na potrzeby mieszkań 
socjalnych – to jest kwota 5 300 000 zł. Tę kwotę naleŜy przenieść z Biura 
Mieszkalnictwa gdzie ona została zagwarantowana w budŜecie na ten rok do 
Wydziału Realizacji Inwestycji, który to Wydział odpowiada za realizację tego 
zadania inwestycyjnego. Trzecia istotna zmiana, która jest w projekcie dotyczy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, a szczególnie Zarządu Transportu 
Miejskiego. Rzecz dotyczy zmniejszenia planu wydatków ze środków unijnych, 
a zwiększenia planu wydatków ze środków własnych miasta w latach 2009-
2010, z uwagi na to, Ŝe przesuwa się w czasie jakby realizacja całego tego 
projektu, a Miasto nie chce zrezygnować z wejścia w realizację juŜ teraz czy w 
roku 2009. Zaznaczam, Ŝe środki unijne nie są zagroŜone nas tym etapie 
naszych działań związanych z tym projektem. Proszę Państwa o przyjęcie tego 
projektu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/473/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
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Pkt. 7. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (pr. Nr 2). 
Projekt ten zawiera trzy istotne z punktu widzenia budŜetu miasta sprawy. OtóŜ 
w związku z tym, Ŝe mamy moŜliwość pozyskania dodatkowej subwencji 
oświatowej na remonty w szkołach i placówkach oświatowych trzeba 
zabezpieczyć w budŜecie miasta 1 mln zł, bo taki jest wymóg Ministra Edukacji 
narodowej. W związku z tym proponujemy tę kwotę zabezpieczyć poprzez 
zwiększenie planu dochodów z tytułu w części naleŜności zabezpieczonych 
hipotecznie na nieruchomościach oraz ponadplanowych wpływów z tytułu 
opłaty skarbowej. Drugi powaŜny tytuł tego projektu dotyczy kwoty 250 tys. zł. 
Chcę zaznaczyć, Ŝe mamy szansę być drugim ośrodkiem w Polsce po 
Wrocławiu, pan dyr. Wielgus na pewno tu poświadczy, który będzie posiadał 
wysokospecjalizowane urządzenia do laparoskopii i endoskopii. Rzecz dotyczy 
moŜliwości przeprowadzania operacji na noworodkach. Kwotę tę proponujemy 
zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym 
pn. „Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej” – dokumentacja +realizacja. 
Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Chciałbym krótko odnieść się do tych środków przekazanych na rzecz Szpitala 
Dziecięcego. OtóŜ Szanowni Państwo, mamy szansę, jak Pani Skarbnik 
powiedziała, być ośrodkiem który będzie wykonywał zabiegi które do tej pory 
były zarezerwowane wyłącznie dla najlepszych klinik chirurgii dziecięcej w 
Polsce . Nie tak dawno zoperowano pierwsze dzieci z zarośniętym przełykiem 
nowa metodą, mianowicie metoda laparoskopową, endoskopową. Kiedyś 
operowano te noworodki w sposób tradycyjny i niestety te operacje były bardzo 
obciąŜające, traumatyzujące noworodki i wielokrotnie dochodziło do 
ogromnych powikłań. Muszę tu powiedzieć, Ŝe pierwszą taką operację 
przeprowadzono w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we 
Wrocławie przez pana doc. Patkowskiego, z którym ściśle współpracujemy, on 
szkoli naszych lekarzy. Natomiast my jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce, 
który przeprowadził taką operację. Oczywiście do przeprowadzenia takich 
zabiegów jest wymagany bardzo nowoczesny sprzęt endoskopowy. Ja tylko 
powiem państwu, Ŝe pole operacyjne, w którym operator operuje narzędziami 
endoskopowymi jest mniejsze niŜ pudełko zapałek. W związku z tym pan  
dr Stępień, kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej naszego Szpitala zwrócił 
się do pana Prezydenta z prośbą o przekazanie środków na zakup takiego 
sprzętu, aby dzieci z Kielc i województwa Świętokrzyskiego nie musiały 
wyjeŜdŜać poza Kielce, aby mogły być operowane tutaj, oczywiście z sukcesem, 
aby rodzice mogli być przy tych dzieciach od samego początku. Ja jestem 
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winien tutaj ogromne wyrazy podziękowania w imieniu swoim, w imieniu 
pracowników Szpitala dla pana Lubawskiego, Ŝe zgodził się na to, aby te środki 
przesunąć i zakupić ten sprzęt. Tak, Ŝe bardzo proszę moje koleŜanki i kolegów 
za głosowaniem za tą uchwałą. 
 
Pani Skarbnik Nowak 
Tytułem zakończenia winna jestem wyjaśnienie, otóŜ w obu tych projektach w 
załączniku nr 8 tam gdzie jest taka tabelka: dochody i wydatki – przychody i 
rozchody następuje zmiana po dzisiejszej sesji. Jesteśmy zobligowaniu juŜ teraz 
wprowadzić do budŜetu miasta dotację celową z budŜetu państwa w kwocie 
1 065 843 zł. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/474/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
 
Pkt. 7. 4 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008. 
Zmiany związane są z wprowadzeniem do budŜetu Miasta Kielce środków 
finansowych w wysokości 281 656 zł niewykorzystanych w roku 2007, 
pochodzących z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych.  
Kwota ta zostanie przeznaczona na zadania realizowane w ramach GPPiRPP 
przez Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Profilaktyki oraz Wydział Edukacji i 
Ochrony Zdrowia. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/475/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Proponowana zmiana ustala wartość jednego punktu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach przy ul. Dygasińskiego 6 w wysokości 
5,50zł.. 
 
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 XXII/476/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
 
Pkt. 7. 6 
 
Pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach 
oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia. 
Nazwa tej jednostki, która proponujemy utworzyć w najbliŜszym czasie to 
przeniesiona nazwa jednego z projektów, o które Miasto aplikuje do funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Pierwszym etapem przygotowań Miasta była 
realizacja projektu równieŜ pod taka sama nazwą, ale tego projektu, nazwijmy 
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go koncepcyjnego, miękkiego, który polegał tym, Ŝe Miasto przygotowało 
odpowiednie dokumenty programowe jak studium wykonalności, koncepcję 
funkcjonowania tego ośrodka jak równieŜ program funkcjonalno - uŜytkowy. 
Ten projekt zakończył się sukcesem, dlatego Ŝe zostały osiągnięte jego 
wszystkie załoŜenia i cele 31 marca br.. Jednocześnie czynimy starania od wielu 
miesięcy o to, aby realizować kolejny etap utworzenia tej jednostki przez Miasto 
Kielce, czyli zrealizowania juŜ działań inwestycyjnych, które pozwolą na to, Ŝe 
ta jednostka będzie w pełni funkcjonować i słuŜyć środowisku przedsiębiorców. 
Dlatego teŜ dzięki naszym staraniom projekt równieŜ pod nazwą Kielecki 
Inkubator Technologiczny znalazł się na liście indykatywnej programu 
operacyjnego „:Rozwój Polski Wschodniej”, gdzie zostały zabezpieczone środki 
finansowe na jego realizację. Dzisiaj dochodzimy do przekonani, Ŝe skuteczna i 
efektywna realizacja tego projektu będzie mogła być dokonana wtedy, kiedy 
powołamy oddzielną jednostkę, jednostkę budŜetową miasta, która będzie się 
zajmowała tylko i wyłącznie wdraŜaniem i realizacją tego projektu. Stąd projekt 
tej uchwały. Aby ta jednostka mogła funkcjonować i później skutecznie 
zarządzać Kieleckim Inkubatorem Technologicznym proponujemy równieŜ 
enumeratywnie wyliczone, katalog źródeł dochodów własnych tej jednostki. 
Bardzo proszę o podjecie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/477/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Kielecki 
Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych 
tej jednostki i ich przeznaczenia. 
 
Pkt. 7. 7 
 
Dyrektor Mieczysław Pastuszko uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w 
Kieleckim Inkubatorze Technologicznym. 
Jest naturalną konsekwencją tej poprzedniej uchwały, by państwo zechcieli 
pochylić się i zaaprobować projekt uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Kieleckim 
Inkubatorze Technologicznym. Wiadomym jest, Ŝe aby ta jednostka 
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funkcjonowała musi mieć odpowiedni personel, który będzie tam pracował. Po 
to Ŝeby taki personel pozyskać niezbędnym jest przeprowadzenie odpowiednich 
procedur naboru pracowników, ale i równieŜ określenia warunków, na jakich 
będą mogły być te osoby zatrudnione. Przyjęcie proponowanego w projekcie 
rozwiązania płacowego pozwoli na prawidłowe przyznawanie wynagrodzeń w 
jednostce budŜetowej Kielecki Inkubator Technologiczny. 
 
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 XXII/478/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Kieleckim Inkubatorze Technologicznym. 
 
Pkt. 7. 8 
 
Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w 
Kielcach. 
Projekt tej uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Wysoką Radę uchwały w 
dniu 20.12.07r. w sprawie uchylenia powierzenia Powiatowi Kieleckiemu zadań 
publicznych wynikających z ustawy o zatrudnienia i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, która wchodzi w Ŝycie 31.12.08r..W konsekwencji Powiatowy 
Urząd Pracy znajdujący się na ul. Kolberga w Kielcach przestanie wykonywać 
zadania wynikające z ustawy o zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu na 
rzecz bezrobotnych mieszkańców naszego miasta. W związku z tym zachodzi 
konieczność powołania Miejskiego Urzędu Pracy jednakŜe, aby taki Urząd mógł 
powstać naleŜy uzyskać zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z 
informacji, jakie uzyskaliśmy w tym Ministerstwie do wniosku o wyraŜenie 
zgody muszą być załączniki w postaci uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w 
sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w 
Kielcach, podobna uchwała Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie podziału 
Powiatowego Urzędu Pracy na dwa odrębne Urzędy w związku z planowanym 
utworzeniem od dnia 1.01.2009r. Miejskiego Urzędu Pracy. Ponadto musimy 
załączyć uchwałę Powiatowej Rady Zatrudnienia, uchwałę Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia, opinię Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, opinię Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 
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projekt porozumienia między Prezydentem Miasta Kielce a Starostą Kieleckim 
o podziale majątku i przejęciu pracowników i równieŜ załącznik w postaci 
określenia kosztów funkcjonowania Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. 
Chciałbym dodać, Ŝe jeśli takowe porozumienie zostanie zawarte część 
pracowników, około 80, PUP stałoby się pracownikami MUP. Głównym celem 
MUP jest przede wszystkim poprawa efektywności w realizacji zadań 
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
pozwoli to równieŜ na powiązanie zakresu zadań realizowanych przez MUP ze 
Strategią Rozwoju Miasta Kielce między innymi z szukaniem efektywniejszych 
form aktywizacji bezrobotnych z naszego miasta, szybszego kontaktu jak 
równieŜ ze staraniem się o środki finansowe które moŜna przeznaczyć na 
wszelkie formy aktywizacji bezrobotnych z terenu Miasta Kielce.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/479/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego 
Urzędu Pracy w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 9 
 
Pan Zbigniew Machnicki z Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach 
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Zintegrowanego Planu 
Rozwoju Transportu Publicznego dla Kielc”. 
Dokument ten jest kontynuacją przyjętego 19.10.2006r. opracowania 
naukowego pt. „ Projekt polityki transportowej zrównowaŜonego rozwoju dla 
Miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego”. Dokument studium 
przedstawia moŜliwe kierunki rozwoju komunikacji zbiorowej, mówimy o 
komunikacji miejskiej w Kielcach. Jest teŜ analizą obecnie istniejącego stanu, 
definiuje istniejące mankamenty oraz określa sposoby moŜliwe do usunięcia 
tych usterek. Dokumenty został podzielony jakby na dwa warianty: wariant I 
zakłada rozwój komunikacji autobusowej, polegającej na wykorzystaniu tylko i 
wyłącznie autobusów komunikacji miejskiej, oraz wariant II – rozwój 
komunikacji tramwajowej z wykorzystaniem taboru autobusowego w tych 
miejscach gdzie komunikacja tramwajowa nie będzie mogła być realizowana. 
Na chwilę obecną, jak wszyscy wiemy, brak w Kielcach jakiejkolwiek 
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infrastruktury umoŜliwiającej rozwój komunikacji tramwajowej. Pojawiła się 
natomiast moŜliwość pozyskania środków unijnych na zakup taboru 
autobusowego i modernizacje infrastruktury z tym związanej, mówimy tutaj o 
urządzeniach do sprzedaŜy biletów, systemu monitoringu i przede wszystkim 
moŜliwość wykorzystania pieniędzy unijnych na rozbudowę dróg słuŜących 
komunikacji miejskiej i rozwoju miasta Kielce. Ta szansa pojawiła się dzięki 
temu, Ŝe województwo świętokrzyskie zostało zakwalifikowane do programu 
operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” i z tego programu moŜemy 
skorzystać na „rozwój systemu miejskiego transportu zbiorowego”. Do 
wykorzystania będzie ponad 300 mln zł na to wszystko, o czym powiedziałem. 
Ale Ŝeby to mogło zostać zrealizowane taki dokument jak „Zintegrowanego 
Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Kielc” jest wymagany przez Unię 
Europejską jako dokument waŜny, obowiązujący w mieście. Jak powiedziałem 
będą realizowane załoŜenia tego wariantu I czyli stawiamy na rozwój 
komunikacji autobusowej, na dość wysokim poziomie. Będą to autobusy 
fabrycznie nowe, nowoczesny system informatyczny, który umoŜliwi ludziom 
bezproblemowe korzystanie z komunikacji miejskiej w Kielcach.  
 
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 XXII/480/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie uchwalenia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 
Publicznego dla Kielc”. 
 
Pkt. 7. 10 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekty uchwały w sprawie przystąpienia Miasta 
Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wyrównywania róŜnic 
miedzy regionami” w roku 2008 w ramach programu celowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Uchwałą Zarządu PFRON nr 681/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie: 
przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących 
realizatorów „Programu wyrównywania róŜnic między regionami” w 2008 roku 
oraz wykazu powiatów leŜących w województwach spełniających warunki 
„Programu wyrównywania róŜnic między regionami” w 2008 roku Miasto 
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Kielce zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w obszarze „B” i „D”. Miasto 
Kielce przystępuje do realizacji programu w obszarze „B” – likwidacja barier w 
zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie 
umoŜliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, „D” 
– likwidacja barier transportowych. Projekty w ramach obszaru „B” umoŜliwi ą 
likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w 
zakresie umoŜliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 
komunikowania. Beneficjentami pomocy w tym obszarze są zakłady opieki 
zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne. W 
ramach obszaru „D” będzie moŜliwe dofinansowanie zakupu lub 
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób 
niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom 
samorządowym. Przygotowana uchwała została pozytywnie zaakceptowana 
przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych 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 XXII/481/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Program wyrównywania róŜnic miedzy regionami” w roku 2008 w ramach 
programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Pkt. 7. 11 - 12 
 
Dyrektor Marek Scelina uzasadnił projekt uchwał w sprawie 

− ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w 
Kielcach, ul. Chęcińska 23. 

− ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. 
Studzienna 2. 
Zgodnie z  § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 

2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako 
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sumę najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, 
ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do 
rozporządzenia, i wartości jednego punktu w złotych. 

W myśl przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia najniŜsze wynagrodzenie 
zasadnicze w I kategorii zaszeregowania ustala rada gminy, zaś zgodnie z § 3 
ust. 4 rozporządzenia wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w 
porozumieniu z radą gminy, stosownie do swoich moŜliwości finansowych. 
Przedstawione wartości uwzględniają istniejące moŜliwości finansowe 
placówek. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie dot. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 
jednego punktu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w 
Kielcach, ul. Chęcińska 23. 
 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/482/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla 
Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Chęcińska 23. 
 
II. Głosowanie dot. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. 
Studzienna 2. 
 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/483/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. 
Studzienna 2. 
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Pkt. 7. 13 
 
Dyrektor Marek Scelina uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Kielcach, ul. 
Pomorska 119. 

W związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19.X.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych i utratą mocy dotychczasowego rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz podjęciu ustaw zmieniających ustawę o finansach 
publicznych z dnia 30.VI.2005 roku zachodzi konieczność podjęcia powyŜszej 
uchwały wprowadzającej zmiany w statucie Placówki. 
 
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 XXII/484/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu 
Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Kielcach, ul. Pomorska 119. 
 
Pkt. 7. 14 
 
Dyrektor Marek Scelina uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Domu Pomocy Społecznej im. Św.. Brata Alberta w Kielcach, ul. Kryształowa 6 
z autopoprawką. 
Zgodnie z art.. 22 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych jednostki 
budŜetowe, jakimi są placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą tworzyć 
rachunek dochodów własnych. Źródła dochodów własnych gromadzonych na 
wyodrębnionym rachunku bankowym oraz ich przeznaczenie ustalane jest 
uchwała prze organ stanowiący j.s.t.. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/485/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia 
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św.. Brata 
Alberta w Kielcach, ul. Kryształowa 6. 
 
Pkt. 7. 15 
 
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kielce Wschód – Obszar 5 „PrzedłuŜenie ulicy Bohaterów 
Warszawy” zarekomendował pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura 
Planowania Przestrzennego. 
Głównym celem zamierzonego planu jest wyznaczenie i rezerwa korytarza 
komunikacyjnego pod przedłuŜenie ulicy Bohaterów Warszawy w kierunku 
wschodnim poprzez przeznaczenie terenu na ten cel. W związku z wejściem z 
Ŝycie regulacji ustawowych umoŜliwiających, w sytuacji braku planu 
miejscowego, ustalanie warunków zabudowy niezaleŜnie od ustaleń 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, zachodzi uzasadniona – wpływającymi wnioskami o 
warunki zabudowy – obawa o zabudowanie określonego w Studium „korytarza 
komunikacyjnego”. Tym samym moŜliwości zrealizowania w przyszłości ulicy 
układu podstawowego o znaczącej roli w skali miasta – połączenie zachodniej 
części miasta z częścią wschodnią, odciąŜenie ulicy Sandomierskiej, dojazd do 
cmentarza w Cedzynie i dla ruchu ponadlokalnego (droga powiatowa) - „wylot” 
z miasta w kierunku wschodnim zostałyby przekreślone. Wobec powyŜszego 
przeznaczenie terenu dla potrzeb korytarza drogowego jest niezbędne. Ponadto 
przedmiotowy plan uruchomi nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, a tym samym skrócony i ułatwiony zostanie proces inwestycyjny 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Ustalenia zawarte w projekcie planu 
są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kielce i nie narusza przepisów odrębnych oraz nie 
pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym. 
W trakcie wyłoŜenia planu do publicznego wglądu wpłynęło 37 uwag oraz 4 po 
terminie, wszystkie od właścicieli działek nie tylko w rejonie planu, ale teŜ w 
rejonie całego przebiegu planowanego przedłuŜenia ul. Bohaterów Warszawy i 
praktycznie wszystkie te uwagi są jednobrzmiące, częściowo indywidualne, 
częściowo zbiorowe, wyraŜają stanowczy sprzeciw wobec tak planowanego 
rozwiązania komunikacyjnego oraz propozycje poprowadzenia tego 
przedłuŜenia ul. Bohaterów Warszawy po osi istniejącej ulicy Prochownia. 
Delegacja mieszkańców gościła na jednym z posiedzeń Komisji Gospodarki 
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Przestrzennej, tam odbyła się dyskusja, wymiana poglądów, dokonano analizy 
prawidłowości rozplanowania tej trasy i z tej analizy wynikło, Ŝe jest ona 
zaprojektowana racjonalnie. Poprowadzenie jej po śladzie ul. Prochownia po 
pierwsze spowodowałoby konieczność w dwóch miejscach dodatkowych 
wyburzeń, w tej chwili trasa biegnie w miarę bezkonfliktowo, przypomnę, Ŝe 
trasa jest projektowana od początku lat siedemdziesiątych. Poza tym ze 
względu, Ŝe są pewne warunki techniczne dla tej klasy dróg musielibyśmy 
częściowo wejść z tą trasą na istniejące ogródki działkowe, ale najwaŜniejsza 
rzecz to jest ta, Ŝe z tej klasy drogi nie ma obsługi komunikacyjnej przyległych 
terenów, dopuszczalne są węzły co około 800 metrów i poprowadzenie jej 
śladem ul. Prochownia spowodowałoby wielki problem w przyszłej obsłudze 
komunikacyjnej przyległych działek, które są własnością właśnie tych 
protestujących ludzi. PoniewaŜ ul. Prochownia po przekwalifikowaniu terenów 
rolnych między ul. Zagórską, Prochownią i Prostą na tereny budowlane, co 
stanie się niebawem prawdopodobnie, ma być ulicą lokalną właśnie obsługująca 
te nieruchomości i przyszłe na nich inwestycje. Poprowadzenie ulicy Bohaterów 
Warszawy po ul. Prochownia spowodowałoby konieczność wykupu gruntów i 
urządzenia dwóch nowych ulic lokalnych. Z tego powodu w załączniku nr 2 
propozycja rozstrzygnięcia wszystkich tych uwag jest negatywna, to znaczy 
uwagi te zostały odrzucone. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/486/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kielce Wschód – Obszar 5 „PrzedłuŜenie ulicy Bohaterów Warszawy”. 
 
Pkt. 7. 16 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
mieście Kielce. 
Chodzi o ulicę usytuowaną pomiędzy ul. Świerczyńską a węzłem drogowym na 
połączeniu ulic: Radomskiej, Al. Solidarności i Biskupa Jaworskiego. Nadanie 
nazwy ulicy „Świętego Pawła” ma na celu uczczenie 2000 rocznicy narodzin 
Apostoła, wpisujące się w działania Kościoła i Ojca Świętego Benedykta XVI, 
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który najbliŜszy rok duszpasterski ogłosił „Rokiem Świętego Pawła” 
(28.06.2008r.- 29.06.2009r.). Miałoby to teŜ ścisłe powiązanie ze znajdującą się 
w pobliskim sąsiedztwie posesją, przy której znajdują się obecnie: 
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. „Świętego Pawła Apostoła”; 
- Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” w Kielcach; 
- zgromadzenie zakonne Wspólnota śycia Konsekrowanego „Koinonia Św. 
Pawła”.  
Przy tej ulicy nie ma Ŝadnych numerów policyjnych.  
 
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 XXII/487/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce. 
 
Pkt. 7. 17 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Zalesie. 
Nieruchomość połoŜona w Kielcach przy ul. Zalesie, oznaczona jako działka nr 
775/5 o pow. 0,1889 ha ( obr. 0019 ), objęta księgą wieczystą KW Nr 
KI1L/00077415/9, stanowi własność Gminy Kielce. Zgodnie z zapisem w 
ewidencji gruntów m. Kielce działka ta oznaczona jest jako uŜytek rolny R VI. 
Nieruchomość ma kształt prostokąta, nie posiada dostępu do drogi publicznej 
stanowi enklawę między gruntami naleŜącymi do osób fizycznych 
wykorzystywanych rolniczo. Teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wpływów do 
budŜetu Miasta, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach niniejszej 
uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/488/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Zalesie. 
 
Pkt. 7. 18 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. śeromskiego 
8. 
Udział w wysokości 26/200 w nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w 
Kielcach przy ul. śeromskiego 8, oznaczonej jako działka nr 1205 o pow. 1244 
m2 ( obr. 0017 ), objętej księgą wieczystą KW Nr KI1L/00069231/6 stanowi 
własność Gminy Kielce. Zostanie zbyty w drodze przetargu z uwagi na fakt, iŜ 
nie wszyscy współwłaściciele, a jest ich kilku w tej nieruchomości, są 
zainteresowani nabyciem tego udziału. W zawiązku koniecznością pozyskania 
środków finansowych dla miasta przeznaczenie do sprzedaŜy udziału w 
nieruchomości i podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
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 XXII/489/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ul. śeromskiego 8. 
 
Pkt. 7. 19 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przekazania przez Miasto Kielce na prawach powiatu na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego udziału ½ części nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
Działka jest zabudowana częścią budynku Przychodni przy ul. Olszewskiego. 
Jak państwo pamiętacie są tam dwie Przychodnie, jedna po byłym MOMP-ie, a 
druga to WOMP – jednostka podległa pod Marszałka. Pomiędzy tymi dwoma 
budynkami znajduje się łącznik, przez który moŜna wejść zarówno do jednego 
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jak i do drugiego budynku. Od wielu lat jest tam pewien spór własnościowy, co 
do tego łącznika, poniewaŜ po połowie jest on w udziale Miasta Kielce na 
prawach powiatu i Województwa Świętokrzyskiego. To sprawia bardzo 
powaŜne problemy w zarządzaniu obydwoma budynkami, dlatego Ŝe znajduje 
się tam miedzy innymi wymiennikownia cieplna, na którą nakłady poniósł 
WOMP, natomiast korzysta z tego równieŜ sąsiednia Przychodnia. PoniewaŜ w 
tej chwili pojawia się moŜliwość rozwiązania tej sytuacji proponujemy darować 
swój udział ½ części na rzecz Marszałka. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/490/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie przekazania przez Miasto Kielce na prawach powiatu na 
rzecz Województwa Świętokrzyskiego udziału ½ części nieruchomości 
zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Pkt. 7. 20 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości 
niezabudowanych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda. 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: RMG.II. – 7224/6/03 
z dnia 11 grudnia 2003 roku wystąpił z wnioskiem o przekazanie w formie 
darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości 
niezabudowanych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda, oznaczonych 
w ewidencji gruntów miasta Kielce jako działki: nr 413/1 o pow. 940 m2 i nr 
414/1 o pow. 28 m2, objętych księgą wieczystą KW Nr 4350 oraz nr 414/2 o 
pow. 3600 m2 i nr 414/3 o pow. 33 m2, objętych księgą wieczystą KW Nr 
90754,obr. 0024, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, pod 
lądowisko dla helikopterów. Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego Nr 135/2005 znak GRAB.II.73311-1-43/2005 z dnia 27.12.2005 
roku ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla helikopterów 
sanitarnych.  
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 W związku z tym i zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zmianami), nieruchomość moŜe być przedmiotem darowizny na cele publiczne, 
a takŜe przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa i 
jednostką samorządu terytorialnego a takŜe między tymi jednostkami. Prezydent 
miasta moŜe dokonać darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy - 
za zgodą rady gminy. W umowie darowizny określa się cel, na który 
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na 
ten cel, darowizna podlega odwołaniu. W związku z powyŜszym podjęcie 
uchwały w sprawie darowizny w/w nieruchomości na rzecz Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego jest zasadne. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Szpital dziecięcy od wielu lat podejmuje starania do utworzenia jedynego w 
województwie świętokrzyskim szpitalnego oddziału ratunkowego i chyba 
zbliŜamy się do finalizacji tych starań. Osiągniemy niebawem cel, poniewaŜ juŜ 
mamy miejsce, mamy projekt, mamy pozwolenie na budowę i startujemy w 
konkursie o środki unijne z programu „Infrastruktura i środowisko”. Jednak 
oddział taki nie moŜe funkcjonować bez lądowiska dla helikopterów. Jest to 
bardzo istotny element ratowania Ŝycia, w tym wypadku, małych pacjentów. 
Stąd teŜ pomysł utworzenia lądowiska na terenie, którego dysponentem jest 
Miasto Kielce. Dzięki Ŝyczliwości wielu osób myślę, Ŝe to się wreszcie uda. 
Lądowisko jest nam niesłychanie potrzebne, w sposób radykalny skróci to 
dotarcie pacjentów w stanie cięŜkim do Szpitala. W tej chwili helikoptery lądują 
w szpitalu na Czarnowie i przebicie się karetki –erki, nawet na sygnale zajmuje 
niepotrzebne minuty, które wielokrotnie decydują o uratowaniu Ŝycia pacjenta. 
W związku z tym proszę radnych o przegłosowanie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/491/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 
nieruchomości niezabudowanych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Mała 
Zgoda. 
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Pkt. 7. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
Z uwagi na fakt, Ŝe nieruchomości objęte uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach 
Nr 158/91 z dnia 26 września 1991r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy lub 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu niektórych 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach uległy wielokrotnym podziałom a takŜe 
nastąpiła aktualizacja ewidencji gruntów m. Kielce i zmieniło się oznaczenie 
tych działek a ponadto działki te były, co najmniej dwukrotnie przedmiotem 
przetargów, w których nie wyłoniono nabywców, zasadne jest uchylenie 
przedmiotowej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXII/492/2008 z dnia 3 kwietnia 
2008 roku w sprawie 
 
Pkt. 8 
 
Z zapytaniem zwrócił się radny Jarosław Machnicki 
Podczas konferencji pana Prezesa Krzysztofa Klickiego słyszeliśmy wszyscy o 
dobrym imieniu pana Prezesa i firmy, którą reprezentuje, lecz jednocześnie 
usłyszeliśmy coś, co jest wyjątkowo negatywne dla naszego miasta i nas tu 
zasiadających, chciałbym zacytować ten fragment: „Najbardziej mi tych 
dzieciaków Ŝal, ale muszę zauwaŜyć, Ŝe ja tutaj przejąłem funkcje Miasta, ja 
sponsoruję te druŜyny. Proszę sobie wyobrazić, Ŝe za godzinę wynajęcia 
Stadionu Międzyszkolnego płaciłem 200 zł, a teraz mi podniesiono do 400. Nie 
tędy droga. Myślę, Ŝe Miasto powinno się mocniej włączyć w finansowanie 
młodzieŜy i przejąć tę funkcję ode mnie.” Chciałem zapytać jak czują się władze 
miasta i Szanowna Rada nic nie robiąc w zakresie określonym przez pana 
Klickiego. Ja będąc członkiem Komisji Sportu zastanawiam się, o czym mówił 
pan Prezes, dlaczego wprowadza opinię publiczną w błąd. Kielce to miasto, 
które w sposób wyjątkowo Ŝyczliwy i hojny wspiera młodych sportowców. 
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Pkt. 9 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
W tym punkcie chciałbym zaapelował do pana dyrektora Wójcika w sprawie 
planowanej budowy nowego wiaduktu Herbskiego, aby przyjął jako wariantowe 
rozwiązanie, wariantowe w stosunku do kładki, przejście dołem. Rozmawiałem 
z przedstawicielami Kolei i jest to moŜliwe. Nie moŜemy sobie pozwolić Ŝeby 
dość duŜe osiedle mieszkaniowe było odcięte od miasta na przynajmniej rok 
czasu, bo na tyle jest planowany ten remont. Bardzo proszę Ŝeby uwzględnić te 
sugestię. 
 
Pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg 
JeŜeli chodzi o przebudowę mostu Herbskiego to z punktu widzenia techniczno-
organizacyjnego przewidziana jest budowa kładki równoległej, tymczasowej dla 
pieszych, która przerzuci ruch ponad torami. RozwaŜaliśmy równieŜ koncepcję 
zrobienia tego przejścia płaskiego, czyli po torach, strzeŜonego, ale z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, które jest tutaj absolutnym priorytetem, jeśli chodzi o 
przemieszczanie się pieszych, kładka będzie mimo wszystko bezpieczniejsza. 
Ten element całej inwestycji jest juŜ analizowany przez konstruktorów 
mostowych. Szukaliśmy rozwiązań typowych, ale nie jest to takie proste, 
okazuje się, tym niemniej będzie to tymczasowa kładka. Na dzisiaj jest taka 
koncepcja i przy rozpisywaniu przetargu będzie to leŜało w gestii wykonawcy 
generalnego tego remontu. TakŜe nie zostawimy mieszkańców bez moŜliwości 
pokonania torów w sposób bezpieczny. Być moŜe w sposób trochę bardziej 
uciąŜliwy, bo na pewno będą schodki, ale bezpieczeństwo jest na pierwszej 
pozycji. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
PoniewaŜ znajdujemy się w okresie wielkanocnym i w tym tygodniu jest duŜo 
rocznic. Jedną z rocznic, myślę, Ŝe waŜnych jest 60-ta rocznica urodzin naszego 
kolegi seniora pana Mariana Kubika. W związku z tym, Ŝe ten wielkanocny 
okres jeszcze trwa a kwiaty niekoniecznie dla męŜczyzny pasują to ja 
przygotowałem kopę jaj i Ŝyczę Ŝebyś Marian zawsze był zaprzeczeniem, dokąd 
będzie moŜna, polskiego powiedzenia: ”mija kopa, niema chłopa”. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Chciałem podziękować panu dyr. Wójcikowi. Na poprzedniej sesji 
pokazywałem zdjęcia, ten nowy wiadukt, który jest w kierunku sklepu Real był 
pomalowany w bardzo brzydkie wzory, teraz jest pięknie odnowiony. Bardzo 
dziękuję panu dyrektorowi oraz słuŜbom za interwencję. 
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Radny Marian Kubik 
Bardzo dziękuję mojemu koledze radnemu Tomkowi, mam nadzieję, Ŝe to jest 
chyba od wszystkich radnych. Tak mi się wydaje, bo w końcu to jest taka 
okrągła rocznica. Powiem tak, rzeczywiście 60 lat to jest dosyć sporo i powiem 
takie przesłanie: z biegiem lat coraz bardziej tęsknimy do dzieciństwa. W 
związku z tym, Ŝe jestem i radnym i księgarzem to chciałem wszystkim radnym 
podarować „Perełki” do przeczytania i przemyślenia, bo jak juŜ człowiek Ŝycia 
ma sporo to warto poczytać i przemyśleć nad tym Ŝyciem, które było i które 
będzie. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
W uzupełnieniu informacji wcześniejszej na jutrzejszy mecz w piłce siatkowej 
siedzącej zgłosiło się na razie 4 radnych: Włodzimierz Wielgus, Jacek Nowak, 
Władysław Burzawa i ja. Zachęcam tych radnych, którzy jutro o 14.30 mieliby 
czas, szczególnie liczę na tych, którzy mają przeszłość sportową.  
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 3 kwietnia 2008 roku. 
 
 
  Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała       Krzysztof Słoń 


