
 1 

Protokół Nr XXIII/2008 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2008 roku, w godz. 8.00-13.20, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Otwieram 23 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 24 kwietnia 2008 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta, jego zastępców a takŜe 
kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu 
jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną 
relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Witam 
wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję, oraz tych, którzy spędzają 
z nami czas dzięki przekazowi internetowemu, obserwując przebieg dzisiejszej 
sesji. 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. Stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 16 kwietnia 2008 roku porządek obrad. Mieli takŜe 
moŜliwość, w prawem przewidzianym terminie, dostępu do projektów uchwał 
będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do 
nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem, a dniem dzisiejszym 
wpłynął od pana Prezydenta wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok, projekt Nr 3. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
PoniewaŜ jedna z uchwał, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad, 
to jest uchwała dotycząca ogólnie mówiąc TBS-u, jak rozumiem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie przewodniczący, jeszcze nie było o tym mowy. 
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Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
To ja w takim razie zabiorę głos w momencie, kiedy ta propozycja się pojawi. 
 
Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji 
Z upowaŜnienia Prezydenta Miasta i w zastępstwie Sekretarza Janusza Kozy, 
chciałbym zaproponować wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 
uchwałę w sprawie wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do 
Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa 
własności nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Puscha i ulicy 
Kazimierza Wielkiego. Kilka słów uzasadnienia dlaczego teraz. Z powodów 
formalnych. Formalnym wymogiem wprowadzenia, formalnym wymogiem 
utworzenia projektu takiej uchwały jest kwestia wartości tej nieruchomości. 
PoniewaŜ mieliśmy problemy z operatem szacunkowym, który został 
wykonany dopiero w ostatnich dniach, dlatego teŜ wcześniej ta uchwała nie 
mogła być zgłoszona. Jest bardzo istotne, Ŝeby była ona rozpatrywana na tej 
sesji, poniewaŜ jest to związane z terminami kredytowymi w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, które obowiązują Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Dzisiaj jest, moŜna powiedzieć „deadline” dla tego projektu. 
Dlatego bardzo proszę o wprowadzenie projektu do porządku obrad. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Wychyliłem się poprzednio, w tej chwili jest punkt o którym rozmawialiśmy 
wcześniej. Stąd ta moja szybkość. Jest sytuacja dość trudna w tym wypadku. 
Oczywiście rozumiem, Ŝe dla miasta ten akurat punkt obrad jest istotny i stąd 
pośpiech w jego wprowadzeniu. Natomiast chcę poinformować pana 
Przewodniczącego i Radę, Ŝe ten punkt nie był rozpatrywany przez Komisję 
Gospodarki Przestrzennej. W związku z tym mam propozycję. W zasadzie 
przegłosujemy ten porządek obrad, natomiast w momencie kiedy punkt obrad, 
o którym mówiliśmy przed chwilą, pojawi w kolejności na sesji, będę prosił 
pana Przewodniczącego o dwudziestokilkuminutową przerwę. Komisja musi 
wyrazić opinię i chcielibyśmy, Ŝeby ta opinia, chociaŜby ze względu na róŜne 
głosy w tej sprawie, róŜne głosy kontrowersyjne w tej sprawie, była 
dostatecznie umotywowana.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
JeŜeli tylko Wysoka Rada, w swojej, wymaganej prawem większości, uzna Ŝe 
ten punkt trzeba wprowadzić do porządku obrad, w odpowiednim czasie 
zarządzę przerwę aby Komisja Gospodarki Przestrzennej mogła nad tym 
projektem się pochylić.  
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Radny Robert Siejka 
Chciałem zaprotestować. Po raz kolejny traktuje się radnych w ten sposób, Ŝe 
w ostatniej chwili, w dniu sesji, któryś z panów dyrektorów, bądź sam 
prezydent „wrzuca” coś do porządku obrad i okazuje się, Ŝe w tak 
kontrowersyjnej sprawie, która wzbudza wiele emocji, nie tylko wśród 
radnych ale przede wszystkim wśród mieszkańców Ślichowic. Przypomnę, Ŝe 
państwo zebrali ponad 800 podpisów w tej sprawie. Okazuje się, Ŝe Ŝaden 
z radnych, przed chwilą pan Przewodniczący Karyś to potwierdził, nie ma 
Ŝadnego wyobraŜenia na temat planów miasta dotyczących akurat tej budowy, 
tej nieruchomości. To jest sytuacja skandaliczna, Ŝe Komisja podczas sesji, 
w ciągu dwudziestu minut ma rozstrzygać o tak istotnych sprawach. W mojej 
ocenie i w ocenie mojego Klubu, trzeba sobie dać czas na konsultacje 
społeczne, na rozmowy, na znalezienie dobrego wyjścia z sytuacji. Takiego 
wyjścia, aby TBS mógł być zadowolony oraz mieszkańcy Ślichowic. Dlatego 
bardzo proszę wszystkich radnych o nie wnoszenie tego punktu do porządku 
obrad.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałem tylko zwrócić uwagę, Ŝe według statutowego obowiązku, pan 
dyrektor powinien siedem dni przed sesją przedłoŜyć nam tą uchwałę. 
Chciałem teŜ przypomnieć, Ŝe wczoraj było wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, myślę, Ŝe pan juŜ wtedy miał tą wycenę. Trzeba 
było ją nam wtedy zasygnalizować. Nie moŜna nas stawiać w ostatniej chwili. 
JeŜeli jest prawo to szanujmy to prawo.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Tytułem uzupełnienia i jakby w odpowiedzi do pana przewodniczącego Siejki, 
poniekąd teŜ do mojego kolegi Marka Wołowca. My tą kwestię, jeŜeli chodzi 
o TBS, na poprzedniej Komisji, przed poprzednią sesją, poniekąd 
rozpatrywaliśmy. To znaczy, była opcja, w której ta uchwała miała pojawić 
się, jeszcze przed poprzednią sesją. W związku z czym, Komisja tą sprawą 
zajmowała się. Zajmowała się merytorycznie, nie analizując samej uchwały 
i wyjaśnień dotyczących tej uchwały ale analizując materiały, które mieliśmy 
wtedy dostępne. Chodziło tam jedynie o wycenę, której faktycznie wtedy nie 
było. Spotkaliśmy się z prezesem TBS-u. Uzyskaliśmy wyczerpujące 
wyjaśnienia w tej sprawie. Nie jest to rzecz zupełnie nowa dla Komisji. To 
trzeba podkreślić. Wczoraj na wyjazdowym posiedzeniu, Komisja, w zasadzie 
w pełnym składzie, widziała tą nieruchomość. Nieruchomość została przez 
Komisję dość skutecznie obejrzana. Wiemy jak wyglądają sprawy związane 
z tą nieruchomością. Wiemy czego dotyczą protesty mieszkańców. Tych 
informacji Komisja ma bardzo duŜo. Natomiast formalnie rzecz biorąc nie 
mogliśmy rozpatrzyć tej uchwały, poniewaŜ jej fizycznie nie było. Wydaje mi 
się, w tym wypadku, chociaŜ zawsze staram się być tu bardzo surowy, Ŝe 
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Komisji rzeczywiście wystarczy te dwadzieścia, do trzydziestu minut, Ŝeby 
ostatecznie podjąć decyzję. Osobiście będę głosował za wprowadzeniem tego 
punktu do porządku obrad.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Proszę panów radnych, abyśmy w tej chwili nie dyskutowali nad zawartością 
merytoryczną tego projektu, ewentualnie tylko zgłaszali głosy za i głosy 
przeciw, aby dziś właśnie zająć się tym projektem uchwały.  
 
Radny Robert Siejka 
Pan Przewodniczący Karyś stwierdził, Ŝe „poniekąd” się Komisja zajmował 
i chyba tak naprawdę jest. Chyba większość radnych dowiedziała się, moŜe 
nie o szczegółach ale o sprawie, z mediów. Jeszcze parę dni temu mówiono 
o ośmiu, dziewięciu blokach, po proteście mieszkańców Ślichowic ja, wczoraj 
od prezesa Skowrona, słyszę o sześciu blokach. Panie Przewodniczący Karyś, 
czy pan w ogóle ma pojęcie ile tych bloków ma stanąć? Gdzie one mają 
stanąć? W jakiej odległości od rezerwatu? Ja tej wiedzy nie ma. Jeśli pan ma 
tą wiedzę to bardzo dobrze i gratuluję. Będzie pan mógł podjąć decyzję.  
 
Radny Jan Gierada 
Proponuję zrobić przerwę. TBS-u nie moŜna traktować jako jakąś odnogę 
tylko jako dobrodziejstwo dla ludzi w tym mieście. Bez Ŝadnego populizmu 
z mojej strony. Zrobić przerwę, przeanalizować. Skoro pan dyrektor Pietrzyk 
mówi, Ŝe jest to niezbędne w dniu dzisiejszym, nikt nie będzie za miesiąc tego 
tematu wdraŜał, to nawet pół godziny przerwy spowoduje to, Ŝe ten temat 
powinien być wzięty pod uwagę i wprowadzony do porządku. TBS jest 
dobrodziejstwem dla mieszkańców, dla młodych ludzi, czasami nie mających 
mieszkania i dlatego ten temat jest bardzo waŜny i nie moŜemy go tak odsyłać 
jak jakąś odnogę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę o kończenie dyskusji w tym punkcie. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Nasz Klub ma taką propozycję, Ŝeby wprowadzić ten punkt do porządku 
obrad, dlatego, Ŝe są widoczne w mediach i prasie, są przedstawiciele ludzi, 
którzy protestują. Myślę, Ŝe trzeba dać się wypowiedzieć tym ludziom. Myślę, 
Ŝe ze strony pana Prezydenta teŜ są jakieś propozycje. JeŜeli wprowadzimy ten 
punkt, to będziemy mogli to wszystko przedyskutować i skonsultować 
z przedstawicielami i panem Prezydentem. Trzeba dać szansę.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni państwo, ja od przedstawiciela osób zainteresowanych tym tematem 
otrzymałem prośbę o to, by mógł ewentualnie, jeŜeli ten punkt byłby 
rozpatrywany, aby mógł zabrać głos. Podjąłem decyzję, Ŝe takiego głosu 
udzielę. Będzie to moŜliwe tylko wtedy, kiedy ten projekt uchwały znajdzie 
się w porządku obrad.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ad vocem wypowiedzi pana Przewodniczącego Siejki. Potwierdzam fakt, Ŝe 
Komisja miała pełną wiedzę, jeŜeli chodzi o TBS. Tutaj informacja, czy jest to 
sześć bloków czy osiem bloków, jest informacją w gruncie rzeczy nie tak 
istotną dla meritum sprawy, jak to w jaki sposób i gdzie mają być usytuowane 
te obiekty.  
 
Radny Jan Gierada 
Są tu ludzie ze Ślichowic, którzy mają wiele swoich racji. Tym bardziej ten 
punkt, nawet gdyby był negatywnie rozpatrzony, nie na korzyść mieszkańców, 
powinien się znaleźć w porządku obrad. 
 
Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji 
Na okoliczność dzisiejszej sesji mamy przygotowaną prezentację 
multimedialną, która dotyczy całej inwestycji. Wszyscy radni, na pewno będą 
mieli pełną informację. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń poddał pod głosowanie 
wnioski dotyczące wprowadzenia projektów uchwał do porządku sesji. 
 
I.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2008 rok. (projekt nr 
3) 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do Kieleckiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Puscha i ulicy Kazimierza Wielkiego. 
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Głosowanie: 
Za   – 21 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający przedstawione zmiany. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
1/ Otwarcie obrad.  
2/ Omówienie porządku obrad.  
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 

3 kwietnia 2008r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6/ Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Kielce z wykonania budŜetu 

Miasta Kielce za 2007 r.  
1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

o sprawozdaniu z wykonania budŜetu.  
2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budŜetu 

Miasta Kielce za 2007 r. i przedstawienie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce.  

3. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej.  

4. Dyskusja.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2007 dla Prezydenta 

Miasta Kielce.  
7/ Podjęcie uchwał w sprawie:  

1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleni budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (proj. Nr 1);  
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2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleni budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (proj. Nr 2)  

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2008 rok; (proj. Nr 3) 

4. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta 
Kielce „Kielce 2015";  

5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu 
Miasta Kielce;  

6. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Triasowej 
i Massalskiego;  

7. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Al. Solidarności;  
8. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 

ul. Malczewskiego;  
9. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Planty;  
10. sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Hauke Bosaka;  
11. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Skalistej;  
12. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 

Stolarskiej 5;  
13. zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy 

ulicach Jałowcowej i Rakowskiej;  
14. nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce prawa własności 

nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Piaski 
Nad Rzeką; 

15. nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. Piaski 
Nad Rzeką; 

16. nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce prawa własności 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Karczówkowskiej 8 ; 

17. wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do Kieleckiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawa własności 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Puscha i ulicy 
Kazimierza Wielkiego. 

8/ Interpelacje i zapytania radnych. 
9/ Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
10/Zamknięcie obrad. 
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Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2008 r. Radny oraz kaŜdy 
uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 
rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń 
do protokołu.  
 
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 3 kwietnia 
2008 roku. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXII/2008  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 3 kwietnia 2008 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bardzo serdecznie dziękuję radnym: Władysławowi Burzawie. 
Włodzimierzowi Wielgusowi, Zbyszkowi Piątkowi, Jackowi Nowakowi, 
którzy razem ze mną stawili czoło niepełnosprawnym siatkarzom, w czasie 
meczu w ramach targów Rech-Med 2008. Dla porządku, informuję Wysoką 
Radę Ŝe ponieśliśmy klęskę 3-0 w setach, chociaŜ z seta na set było coraz 
lepiej i gdyby nie nasze powaŜne niedomagania fizyczne byłoby pewnie 
znacznie lepiej. Mimo to, bardzo państwu dziękuję, Ŝe reprezentowaliście 
Radę i nie powstydziliśmy się w czasie tego meczu. 
Przypominam wszystkim radnym o konieczności złoŜenia oświadczeń 
majątkowych według stanu na 31 grudnia 2007 roku. Informuję państwa, Ŝe te 
oświadczenia mogą być przesłane pocztą ale mogą być takŜe złoŜone u mnie 
osobiście. Ja będę czekał na te oświadczenia do środy, do godziny 16.00. 
Proszę by temu wymogowi, czyli złoŜeniu oświadczenia w terminie nie 
uchybić. Będę jeszcze państwu o tym przypominał, jeŜeli się okaŜe, Ŝe któryś 
oświadczeń będzie mi brakowało, na przykład we wtorek, będę do państwa 
dzwonił. Misję moją w ten sposób widzę. 
Mam jeszcze bardzo sympatyczną informację, wydaje się Ŝe w tym punkcie 
powinna ona wybrzmieć: nasza Internetowa Telewizja znalazła się w gronie 
najlepszych. Naszą pracę docenili uznani eksperci w zakresie budowania 
marek miast, komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawicieli 
środowisk akademickich oraz osobistości i postaci Ŝycia publicznego. 
Internetowa Telewizja Kielce zdobyła pierwsze miejsce na prestiŜowym 
Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Był to festiwal organizowany 
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w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Konkurs Złote Formaty”. Został 
rozstrzygnięty na zakończenie festiwalu w hotelu Sheraton w Warszawie. 
Projekt nasz był realizowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kielce. 
Został najwyŜej oceniony w kategorii „Strona internetowa”. Pozostawiliśmy 
uznane miasta w tyle: Gdańsk, GiŜycko, Stargard Gdański, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Chcę w sposób szczególny 
podziękować pani Iwonie Sabat, Małgorzacie Bednarskiej, Zbigniewowi 
Kotarbie, Jarosławowi Siłakiewiczowi, Andrzejowi Młynarczykowi, Leszkowi 
Najgeburskiemu i Michałowi RóŜyckiemu oraz pani Annie Ciulębie za wkład 
pracy i zaangaŜowanie osobiste w to, Ŝe taką nagrodę uzyskaliśmy. Nagroda 
wiąŜe się z moŜliwością przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii 
promocyjnej naszego miasta. Bardzo serdecznie, w imieniu całej Rady, 
zwycięstwom gratuluję. 
Bardzo dziękuję radnym, którzy nie biorą przykładu z góry i jednak składają 
interpelacje. W okresie między sesjami złoŜyli te interpelacje: Tomasz 
Bogucki oraz Dariusz Kozak.  
Otrzymałem od przewodniczącego Roberta Siejki, informację i jednocześnie 
prośbę aby dokonać zmiany w prowadzonym przez Przewodniczącego 
rejestrze klubów radnych Rady Miejskiej w Kielcach. Zmiana dotyczy nazwy 
Klubu Radnych Lewicy i Demokratów na Klub Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Pozostałe dane, w tym skład osobowy Klubu pozostają bez 
zmian.  
 
Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej: 
 

INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej 

(od 3 kwietnia 2008r. do 24 kwietnia 2008r.) 
 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia 
2008 roku wydałem: 
• 30 zarządzeń dotyczących: 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. 
– Nr 87/2008, Nr 102/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie zasad sporządzania harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce – Nr 97/2008, 

- przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 89/2008, 
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- zmiany zarządzenia w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na 
realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 
realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 98/2008, 

- uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta 
ds. Projektów Strukturalnych – Nr 86/2007, 

- powołania zespołu monitorującego realizację zadań zapisanych 
w Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 – Nr 88/2008, 

- ustanowienia szczegółowych zasad, trybu oraz wzoru wniosku 
o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, utworzonych przez Miasto 
Kielce – Nr 95/2008, 

- przyznania stypendiów sportowych w roku 2008 za osiągnięcia 
wysokich wyników sportowych – Nr 101/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora 
Przedszkola Samorządowego  Nr 25 w Kielcach – Nr 103/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych 
przez Prezydenta Miasta oraz powierzenia prowadzenia określonych 
spraw Miasta Kielce w imieniu Prezydenta Miasta Kielce – 104/2008, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań 
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – 105/2008, 

- powołania komisji do uporządkowania nazewnictwa ulic i placów – 
Nr 99/2008, 

- zmiany zarządzenia Nr 305/2006 z dnia 16 listopada 2006 roku 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości – 90/2008, 

- przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kielce na 
rok 2009 – Nr 91/2008, 

- przyjęcia planu wykorzystania nieruchomości Miasta Kielce na prawach 
powiatu na lata 2008-2009 – Nr 92/2008, 

- zmiany zarządzenia Nr 306/2006 z dni 16 listopada 2006 roku 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomościami 
Skarbu Państwa – Nr 93/2008, 

- przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
na rok 2009 – Nr 94/2008, 

- oddania w uŜytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatne przeniesienie 
własności garaŜu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Okrzei – Nr 96/2008, 

- wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy: 
� Czachowskiego – Nr 100/2008, 
� ObrzeŜnej – Nr 106/2008, 
� Kryształowej – Nr 107/2008, 
� Skrajnej – Nr 108/2008, 
� Krakowskiej – Nr 109/2008, 
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� HoŜej – Nr 110/2008, 
� Rakowskiej – Nr 111/2008, 
� Piramowicza – Nr 112/2008. 

- wyraŜenia zgody na przedterminowe rozwiązanie umów uŜytkowania 
wieczystego gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Czachowskiego- 
Nr 113/2008, 

- powołania Komisji do oceny wniosków Kierownika Referatu Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wyłączenie 
z Powiatowego Zasobu Kartograficznego i Geodezyjnego materiałów 
gromadzonych w zasobie, które utraciły przydatność uŜytkową 
i podlegają wyłączeniu z zasobu – Nr 114/2008, 

- zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 
Nr 115/2008. 

• 13 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta. 
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 17 projektów uchwał Rady 
Miejskiej 

 
Do pkt. 6 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Dzisiejsza sesja jest oczywiście sesją wyjątkową. Jest ona jakby rozliczeniem 
się przed mieszkańcami naszego miasta, z tego co robiliśmy w 2007 roku, jak 
był realizowany budŜet, jakie decyzje były podejmowane i czy te decyzje 
słuŜyły rozwojowi miasta i poprawie zamoŜności mieszkańców. Rok 2007 był 
rokiem wyjątkowym w mojej ocenie. Przed nami były zadania związane 
z ogromnymi pieniędzmi unijnymi. Ten rok nie był pełnym spektakularnych 
sukcesów, za to był pełen cięŜkiej pracy. CięŜkiej pracy koncepcyjnej, 
projektowej oraz róŜnego rodzaju analiz. Dlatego bardzo serdecznie proszę 
o wysłuchanie szczegółowego sprawozdania w wykonaniu pani Skarbnik, 
Barbary Nowak. 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Przygotowaliśmy sprawozdanie, które w naszej opinii dotyczy najbardziej 
istotnych wielkości wykonania budŜetu za 2007 rok.  
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580,39

479,15

159,42

577,28
524,49

53,11

646,43

528,47

76,42

Wykonanie 2006 Plan na 01.01.2007 Wykonanie 2007

BudŜet na przestrzeni ostatnich lat

Dochody Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe
 

 
Krótka charakterystyka dochodów i nadwyŜek operacyjnych. 
 
Dochody ogółem 646.434.944 zł 
 
Dochody bieŜące 614.277.928 zł 
Wydatki bieŜące  528.469.689 zł 
RóŜnica między tymi dwoma wielkościami to najwyŜsza w ostatnich trzech 
latach wykonana nadwyŜka operacyjna która wyniosła 85.808.239 zł 
Wydatki ogółem 604.886.824 zł 
Wydatki majątkowe 76.417.135 zł 
Do zrealizowania pozostałej części wydatków zabrakło 44.260.119 zł 
NadwyŜka dochodów bieŜących i niedoboru środków budŜetowych wyniosła 
41.548.120 zł 
 
NadwyŜka wyniosła 41.548.120 zł. Były to kredyty i poŜyczki 
długoterminowe 13.840.740 zł. W planie na 1 stycznia, zgodnie z uchwałą 
budŜetową z grudnia 2006 roku kwota ta wynosiła powyŜej 42 mln. zł.  
Ponadto wpłynęły spłaty poŜyczek 122.367 zł oraz wolne środki finansowe nie 
wykorzystane za 2006 r. 21.479.469 zł. 
Rozchody w 2007 roku wyniosły 51.642.124zł. Była to spłata kredytów 
i poŜyczek 33.718.248 zł, spłata poŜyczek krótkoterminowych 
(prefinansowanie projektów UE) 1.498.876 zł, udzielone poŜyczki 
długoterminowe 16.425.000. Wszystkie te wielkości dały wynik 
26.847.449 zł. 
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Wykonanie dochodów ogółem w 2007 roku

2006 2007 2007/2006

 
 

Struktura dochodów w 2007 roku

Środki ze źródeł 
pozabudŜetowych

6 756 371
1,0%

Dotacje celowe
110 590 565

17,1%

Subwencje
172 725 101

26,7%

podatki i opłaty 
lokalne

93 031 767
14,4%

pozostałe
52 906 135

8,2%

dochody z majątku
22 174 952

3,4%

udziały w dochodach 
budŜetu państwa w 

podatku dochodowym 
od osób fizycznych i 

prawnych
188 250 054

29,1%

Dochody własne
356 342 907

55,1%
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Struktura wydatków ogółem w 2007 roku

Wydatki na zadania 
realizowane na 

podstawie porozumień z 
organami administracji 

rządowej
697 293,12

0,1%

Wydatki na zadania 
własne

531 581 906,50
87,9%

Wydatki na zadania z 
zakresu administracji 

rządowej
63 963 917,98

10,6%

Wydatki na zadania 
realizowane na 

podstawie porozumień 
między jednostkami 

samorządu 
terytorialnego
8 643 706,11

1,4%

 
 

Struktura wydatków bieŜących w 2007 roku

Wynagrodzenia i 
pochodne

254 159 788,94
48,1%

Obsługa długu 
publicznego
4 871 845,94

0,9%

Obsługa długu z 
tytułu por ęczeń

850 143,16
0,2%

Dotacje 
66 479 691,98

12,6%

Pozostałe wydatki 
rzeczowe

202 108 218,30
38,2%

 
 
Postaram się teraz przytoczyć kilka najbardziej istotnych wartości budŜetu na 
2007 rok. 
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Lp. Nazwa wykonanie za 
2006r. 

plan na 
01.01.2007r. 

wykonanie za 
2007r. 

% 
(5/3) 

1 2 3 4 5 6 

 OGÓŁEM BUDśET - WYDATKI  638 566 076 577 595 078 604 886 823 94,7% 

 w tym:     
I.  Wydatki maj ątkowe  159 418 794 53 106 626 76 417 135 47,9% 
  udział % w wydatkach ogółem 25,0% 9,2% 12,6%   
II.  Wydatki bieŜące 479 147 282 524 488 452 528 469 688 110,3% 
  udział % w wydatkach ogółem 75,0% 90,8% 87,4%   
  w tym:         
1 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza   211 032 392 218 086 644 226 764 082 107,5% 
  udział % w wydatkach bieŜących 44,0% 41,6% 42,9%   
   - szkoły podstawowe 52 501 281 54 233 664 55 167 218 105,1% 
   - gimnazja i licea ogólnokształcące 63 912 835 66 289 182 67 959 578 106,3% 
   - szkoły zawodowe i licea profilowane 41 698 610 43 459 936 46 180 192 110,7% 
   - przedszkola 26 953 125 28 733 456 28 871 632 107,1% 
   - pozostałe wydatki 25 966 541 25 370 406 28 585 462 110,1% 
2 Pomoc i zadania z zakresu polityki 

społecznej  124 066 278 133 665 063 138 899 899 112,0% 
  udział % w wydatkach bieŜących 25,9% 25,5% 26,3%   
   - świadczenia rodzinne, składki na 

ubezpieczenia społeczne, alimenty  37 503 697 52 474 118 40 668 872 108,4% 
   - domy pomocy społecznej i ośrodki 

wsparcia    24 121 976 23 080 357 27 133 924 112,5% 
   - zasiłki i pomoc w naturze, usługi 

opiekuńcze    18 573 664 16 755 027 15 876 291 85,5% 
   - placówki opiekuńczo-wych. i rodziny 

zastępcze    11 982 371 12 803 006 12 383 210 103,3% 
   - koszty działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie 10 943 809 12 773 105 13 219 471 120,8% 
   - dodatki mieszkaniowe 6 693 000 5 400 000 5 950 359 88,9% 
   - wydatki na działalność Ŝłobków 

samorządowych 2 986 132 3 437 700 3 490 742 116,9% 
   - realizacja Rządowego Programu „Posiłek 

dla potrzebujących" 6 716 380 2 292 848 15 081 588 224,5% 
   - pozostałe wydatki bieŜące  4 545 249 4 648 902 5 095 442 112,1% 
3 Transport i ł ączność  39 494 333 41 941 170 45 126 555 114,3% 
  udział % w wydatkach bieŜących 0 0 0   
   - finansowanie lokalnego transportu 

zbiorowego 15 487 927 18 666 370 18 096 315 116,8% 
   - bieŜące utrzymanie dróg  18 047 325 18 277 448 20 483 793 113,5% 
   - utrzymanie MZD 5 849 717 4 997 352 6 413 447 109,6% 
   - inne 109 364 0 133 000 121,6% 
4 Administracja publiczna  35 958 443 39 286 357 42 087 398 117,0% 
  udział % w wydatkach bieŜących 7,5% 7,5% 8,0%   
   - utrzymanie Urzędu Miasta 20 681 778 24 106 755 24 999 137 120,9% 
   - utrzymanie Zakładu Obsługi i 6 904 919 7 028 800 7 101 440 102,8% 
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Informatyki 
   - utrzymanie Biura  Rady  Miejskiej 503 046 586 000 527 097 104,8% 
   - dopłata do zadań realizowanych w 

ramach administracji  rządowej   3 703 343 3 420 759 3 704 043 100,0% 
   -  promocja Miasta 1 602 472 1 518 843 3 410 840 212,8% 
   -  inne 2 562 885 2 625 200 2 344 841 91,5% 
5  Kultura i ochrona  dziedzictwa 

narodowego oraz  kultura  fizyczna                      
i sport  20 025 766 18 609 500 21 666 224 108,2% 

  udział % w wydatkach bieŜących 4,2% 3,5% 4,1%   
   -     utrzymanie instytucji kultury:„Teatru 

Lalki          
     i Aktora  „Kubuś”, Muzeum Zabawek i 

Zabawy,          
      biura Wystaw Artystycznych, Domu 

Środowisk Twórczych,         
      Kieleckiego Centrum Kultury, 

Kieleckiego Teatru Tańca,         
      Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury 

„Zameczek”          
      oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  13 183 962 12 617 300 14 687 143 111,4% 
   -     organizację letniego i zimowego 

wypoczynku dla          
      dzieci młodzieŜy oraz organizacja 

imprez na terenie Miasta 2 306 429 1 696 662 2 543 532 110,3% 
   -     utrzymanie Miejskiego Ośrodka 

Sportu   i Rekreacji  4 091 500 4 295 538 4 295 538 105,0% 
   -    pozostałe  443 875 0 140 011 31,5% 
6 Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i 

ochrona środowiska  17 121 821 19 838 600 17 510 862 102,3% 
  udział % w wydatkach bieŜących 3,6% 3,8% 3,3%   
   -  oświetlenie dróg, ulic, placów  4 685 877 4 850 000 4 701 130 100,3% 
   -  utrzymanie kanalizacji deszczowej  1 899 865 2 042 000 2 040 139 107,4% 
   -  oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni 

miejskiej   5 050 740 5 920 000 5 464 670 108,2% 
   -  dotacja dla MZB 1 996 433 1 282 000 1 279 276 64,1% 
   -  utrzymanie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt  485 477 580 000 548 559 113,0% 
   -  gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 2 052 805 2 404 100 1 968 314 95,9% 
   -  pozostałe  950 624 2 760 500 1 508 774 158,7% 
7  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa  14 502 515 14 616 100 15 957 275 110,0% 
  udział % w wydatkach bieŜących 3,0% 2,8% 3,0%   
   - finansowanie działalności Komendy 

Miejskiej         
     Państwowej StraŜy PoŜarnej  10 358 842 10 382 000 11 259 034 108,7% 
   - utrzymanie Komendy StraŜy Miejskiej 3 904 230 3 989 000 4 254 768 109,0% 
   - pozostałe 239 443 245 100 443 473 185,2% 
8  Ochrona zdrowia 8 088 695 20 524 700 6 667 311 82,4% 
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  udział % w wydatkach bieŜących 1,7% 3,9% 1,3%   
    - pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

ZOZ-u       3 111 708 10 000 000 696 440 22,4% 
   - pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w 
Likwidacji 0 5 000 000 0   

    - realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki          

  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomani  2 927 706 2 800 000 3 209 106 109,6% 

  w tym: na działalność Świętokrzyskiego 
Centrum Profilaktyki i Edukacji   2 369 210 2 300 000 2 553 792 107,8% 

    - finansowanie programów polityki 
zdrowotnej i szczepień  1 565 691 2 300 000 2 345 101 149,8% 

    - utrzymanie Izby Wytrzeźwień 300 000 300 000 300 000 100,0% 
    - pozostałe  183 590 124 700 116 664 63,5% 
            
  Udzielone poŜyczki przez Miasto Kielce 3 371 230 - 16 425 000 X 
  w tym dla:         
   - Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra 2 636 000 - 7 000 000   
   - Zespołu Opieki Zdrowotnej 701 231 - 9 425 000   
   - Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i 

WspółuzaleŜnienia (krótkoterminowa - 
spłacona) 34 000 - -   

9 Pozostałe 8 857 039 17 920 318 13 790 082 X 
  udział % w wydatkach bieŜących 1,8% 3,4% 2,6%   
   - obsługa długu, poręczenia 2 582 230 8 632 500 5 721 989 X 
   - róŜne rozliczenia (część równowaŜąca 

subwencji dla powiatów) 2 455 928 6 784 941 4 786 916 X 
    - utrzymanie „Geopark Kielce”           898 641 710 900 662 782 X 
    - inne 2 920 240 1 791 977 2 618 395 X 
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Struktura wydatków maj ątkowych w 2007 roku

Gospodarka 
mieszkaniowa
7 071 841,52

9%

Transport i ł ączność
38 158 324,49

49,9%

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię  elektryczną, 
gaz i wodę
44 216,87

0,1%

Kultura fizyczna i sport
6 696 635,83

8,8%Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego
2 437 759,79

3,2%

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska
8 904 727,27

11,7%
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
663 165,89

0,9%

Administracja 
publiczna

2 106 498,98
2,8%

Działalność usługowa
1 508 617,62

2,0%

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa

837 808,34
1,1%

Oświata i wychowanie
3 925 990,07

5,1%

Pomoc społeczna
3 055 136,09

4,0%

Ochrona zdrowia
83 138,43

0,1%

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 

społecznej
903 280,20

1,2%

 
 
ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek 
 

Lp. Nazwa 
Stan na dzień 

01.01.2007 
Zwi ększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 
31.12.2007 

1. Kredyty 119 208 588 11 000 000 30 889 787 99 318 801 
2. PoŜyczki 1 185 000 2 840 740 335 790 3 689 950 
3. PoŜyczki na prefinansowanie 2 492 670   2 492 670 0 
 Razem 122 886 258 13 840 740 33 718 247 103 008 751 

 
 
Do pkt. 6.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta przedstawiła treść uchwały Nr 31 z 2008 
roku, Pierwszego Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach 
z wykonania budŜetu miasta Kielce za 2007 rok. /opinia w załączeniu do 
protokołu/ 
 
Do pkt. 6.2 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budŜetu Miasta 
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Kielce za 2007 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Kielce. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W imieniu Wysokiej Rady, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
pana Stanisława Rupniewskiego, składam serdeczne podziękowanie dla całej 
Komisji za pracę jaką podjęła i wykonała w związku z procedurą 
absolutoryjną. Zarówno ustawodawca, nadając Komisji Rewizyjnej 
szczególny charakter w samorządzie, jak teŜ członkowie tej Komisji, którzy na 
początku kadencji podjęli się tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, bo jest to 
Komisja szczególna, podkreślają, Ŝe są osoby w Wysokiej Radzie, które 
podejmują się tego typu trudnych i niejednokrotnie Ŝmudnych zadań. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili 
dziesiątki spotkań, związanych z kontrolowaniem podległych miastu 
jednostek. Wszystkie z tych kontroli zakończyły się protokołami, które sowimi 
rozmiarami sięgają od kilkudziesięciu do kilkuset stron maszynopisu. Jest to 
bardzo Ŝmudna, odpowiedzialna i trudna praca. Za to jesteśmy, naszej Komisji 
Rewizyjnej, bardzo wdzięczni. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję. 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
Opinia Komisji Bud Ŝetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach 
o wykonaniu budŜetu Miasta Kielce za 2007 rok 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni 
Państwo. 

Komisja BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej Kielc rozpatrywała 
sprawozdania z wykonania budŜetu miasta przedłoŜone przez Prezydenta 
Miasta Kielce za 2007 rok na dwóch posiedzeniach w dniach: 

1 kwietnia 2008 roku – kiedy poddała gruntownej analizie sprawozdania 
z realizacji budŜetu za 2007 rok, w tym: 

− sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok przez 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których 
organem załoŜycielskim jest Miasto Kielce oraz 

− sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za 2007 rok. 

22 kwietnia 2008 roku – Komisja zapoznała się w całości z Uchwałą 
nr 31/2008 Pierwszego Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii 
o sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2007 rok oraz z jej 
obszernym uzasadnieniem. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe: 
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1) BudŜet Miasta Kielce na 2007 rok był zaplanowany z naleŜytą 
ostroŜnością, którą określa ustawa o finansach publicznych. Dzięki tak 
wykonanej prognozie moŜliwe było dokonanie w 2007 roku zmian 
w budŜecie przez Wysoką Radę oraz Prezydenta Miasta w ramach 
upowaŜnienia ustawowego, a takŜe udzielonego mu przez Radę 
Miejską. Rada Miejska zmieniała na wniosek Prezydenta Miasta budŜet 
w drodze 32 uchwał, a Prezydent Miasta zmieniał budŜet w ramach 
swoich kompetencji w drodze 52 zarządzeń. W wyniku dokonanych 
zmian plan dochodów budŜetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 
36 234 305 złotych. 

2) Dochody operacyjne miasta w kolejnych latach rosły średnio o 12,2 % 
rocznie, pomimo tego, Ŝe baza podatkowa Kielc jest znacznie słabsza 
niŜ w porównywalnych miastach. Zwiększenie to wynikało przede 
wszystkim z dynamicznego wzrostu dochodów z podatków 
dochodowych; średnio o 19 % rocznie. 

3) W latach 2003 – 2006 wyniki operacyjne miasta były dobre; nadwyŜka 
operacyjna wynosiła średnio 10,5 % dochodów operacyjnych. W 2007 
roku wyniki operacyjne Kielc uległy dalszej poprawie, a nadwyŜka 
operacyjna osiągnęła swój najwyŜszy poziom – 85,7 miliona złotych to 
jest 14 % dochodów operacyjnych. 

4) ZadłuŜenie miasta jest niskie, a wskaźniki zadłuŜenia prawidłowe. Na 
koniec 2007 roku wyniosło ono 103 miliony złotych i było 
o 17 milionów niŜsze niŜ w 2006 roku. W 2007 roku zadłuŜenie miasta 
stanowiło około 20 % jego dochodów bieŜących. 

5) BudŜet miasta był w 2007 roku zdominowany przez wydatki na oświatę 
i pomoc społeczną, które łącznie stanowią około 70 % wydatków 
bieŜących. W wydatkach na oświatę (227 milionów złotych w 2007 
roku) dominują wydatki na płace. W latach 2005 – 2007 stanowiły 75 % 
wydatków w tym sektorze. Subwencja oświatowa finansowała około 
73 % wydatków na oświatę (97 % kosztów płac). Miasto ma równieŜ 
ograniczoną elastyczność zmniejszania wydatków na pomoc społeczną 
poniewaŜ większość świadczeń jest określona co do ich wysokości 
w obowiązujących ustawach. 

6) Sprawozdanie z wykonania inwestycji w Kielcach w roku 2007 
w wyjątkowo klarowny sposób uzupełnia wiedzę wynikającą z suchych 
liczb wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta, gdzie 
moŜna wyczytać, Ŝe w uchwalonym w grudniu 2006 roku przez Wysoką 
Radę budŜecie na 2007 rok przewidziano na wydatki majątkowe kwotę 
53 106 626 złotych, zaś wykonano na koniec 2007 roku 76 417 135,39 
zł, co stanowi wzrost do planu, aŜ o 44 %. Plan po zmianach 
przewidywał na koniec roku 2007, bardzo ambitnie co prawda 
91 031 473 złote czyli wzrost o blisko 72 %, ale jak wykazuje 
przedmiotowe sprawozdanie osiągnięcie takiego poziomu było 
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niemoŜliwe z uwagi na odstąpienia od umów z winy wykonawców oraz 
na skuteczne protesty mieszkańców, a takŜe z uwagi na oszczędności 
powstałe w procesach inwestycyjnych oraz na zwrot podatku VAT. 
Świadome przeniesienie na 2008 rok przez Prezydenta Miasta za zgodą 
Wysokiej Rady trzech duŜych tytułów inwestycyjnych miało teŜ wpływ 
na niŜsze niŜ zaplanowano na koniec 2007 roku wykonanie zadań 
inwestycyjnych. Dotyczy to w szczególności infrastruktury sportowej 
przy dwóch szkołach i budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni 
syntetycznej przy ulicy Ściegiennego 8. 

7) Przedstawiając niniejszą opinię nie sposób nie odnieść się do zaległych 
naleŜności podatkowych. W uzasadnieniu bowiem opinii RIO wyczytać 
moŜna, Ŝe sprawozdanie Prezydenta nie zawiera informacji czy Miasto 
Kielce w 2007 roku podejmowało czynności zmierzające do 
wyegzekwowania zaległych naleŜności budŜetowych. Zdanie wcześniej 
w tym samym uzasadnieniu, tej samej opinii RIO dokładnie określa co 
Miasto Kielce zrobiło w 2007 roku w tej kwestii. Poglądy RIO w tym 
zakresie są więc sprzeczne same ze sobą. Rozwiewając wszelkie 
wątpliwości w tej sprawie, na słowa uznania zasługuje mrówcza praca 
pracowników referatu windykacji Wydziału Podatków Urzędu Miasta 
Kielce, którym kieruje Pani Dyrektor Dorota Polak. OtóŜ na koniec 
2006 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych 
naleŜności niepodatkowych wynosił 38 727 014,51 zł, zaś na koniec 
2007 roku zmniejszył się o 11 584 421,12 zł czyli osiągnął wartość 
27 142 593,31 zł. Zmniejszenie w jednym roku budŜetowym o 30 % 
zaległych naleŜności budŜetowych wymagało wielkiego wysiłku 
w skutecznym postępowaniu egzekucyjnym i nie moŜna tego nie 
zauwaŜać formułując treść uzasadnienia do pozytywnej opinii 
o wykonaniu budŜetu miasta przez RIO.  

8) Komisja stwierdza, iŜ bardzo poŜądane i pomocne w przyszłości pracy 
Komisji byłoby większe zaangaŜowanie poszczególnych Komisji 
Stałych Rady Miejskiej przy ocenie wykonania budŜetu, polegające na 
opiniowaniu wykonania budŜetu według zakresu działania – 
kompetencji określonej stosowną uchwałą. Na przykład Komisja 
Edukacji i Kultury powinna zdaniem Komisji opiniować plan 
działalności merytorycznej jednostek kultury oraz jego wykonanie za 
dany rok budŜetowy, natomiast Komisja Rodziny, Spraw Społecznych 
i Ochrony Zdrowia powinna opiniować wykonanie zadań stawianych 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie oraz jednostkom 
organizacyjnym miasta w zakresie słuŜby zdrowia. 
 

Szanowni Państwo 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu odzwierciedla  sytuację finansowo – 
ekonomiczną miasta za dany rok. Dzięki niemu moŜna ocenić poprawność 
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podejmowanych decyzji i to nie tylko w zakresie lokalnej polityki, ale teŜ 
w zakresie przeznaczania zgromadzonych środków. Warto tu zauwaŜyć, Ŝe 
w latach 2006 – 2007 miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieŜącym. 
W Kielcach dzięki zrealizowaniu wysokich dochodów, szczególnie własnych, 
udało się uzyskać dobre wyniki finansowe na bardzo korzystnym poziomie. 
Mądre zarządzanie finansami miasta, to takŜe efektywne lokowanie wolnych 
środków na lokatach terminowych. 
Komisja dostrzega w sposobie wykonania budŜetu za 2007 rok przez 
Prezydenta Miasta Kielce jasną i spójną wizję rozwoju Kielc oraz solidne 
podstawy finansowe, co w przyszłości daje nadzieję na kolejne dobre wyniki 
budŜetowe.  
Biorąc pod uwagę przedstawioną analizę Komisja BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kielcach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania 
z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2007 rok. 
W tym miejscu serdecznie dziękuję Skarbnikowi Miasta Pani Barbarze Nowak 
za rzetelną pracę pełną gotowości do współpracy z Komisją. 
Panu Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu gratuluję tak 
dobrze zrealizowanego budŜetu i jednocześnie dziękuję, za to, Ŝe dotrzymał 
słowa i w 2007 roku zwiększył wykonanie zadań inwestycyjnych, mimo nie 
uchwalenia przez Wysoką Radę podwyŜszenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2007 rok. 
Dziękuję Państwu za uwagę. 
 
Do pkt. 6.3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uchwałę 
Nr 32/2008 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. /w załączeniu do protokołu/ 
 
Do pkt. 6.4 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.  
Od razu chcę podziękować za moŜliwość zabrania głosu w dyskusji jako 
pierwszy. Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym. W roku obrachunkowym 
są dwie takie sesje, które decydują o rozpatrzeniu tego, co stało się w roku 
poprzednim. Pierwszą jest zwykle sesja w której określamy budŜet i jego 
zadania, drugą sesja w której oceniamy pana Prezydenta za wykonanie tegoŜ 
budŜetu. W tej chwili jesteśmy na etapie tej drugiej, bardzo waŜnej sesji, 
tj. sesji rozliczającej prezydenta z wykonania planu budŜetowego. MoŜna 
śmiało powiedzieć, Ŝe budŜet roku 2007 był zaplanowany z rozsądkiem 
i profesjonalnie. Nie brakowało tam Ŝadnych elementów, które w budŜecie 
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dobrze rozwijającego się miasta być powinny. Zanim przejdę do szczegółów, 
chcę powiedzieć, Ŝe nie będę cytował długich kolumn liczb, chociaŜ mam je tu 
przygotowane, na kilku stronach, gdyŜ moi przedmówcy pani Skarbnik jak 
i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jak równieŜ Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów, bardzo szczegółowo i precyzyjnie te liczby cytowali. 
Skoncentruję się tylko na kilku elementach, które moim zdaniem są waŜne 
i które będą miały wpływ na ocenę tego budŜetu.  
Fakty i liczby. Realizacja dochodów to jest 106% planu. Jest to 11% wyŜej, 
niŜ zaplanowane dochody w roku poprzednim. Dochody gminy to jest 
106,8%, dochody powiatu to jest 102,1%. Dochody własne to nadwyŜka 8%, 
dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych to jest 12% wyŜej, 
dochody majątkowe 6,4% wyŜej niŜ zaplanowano. To bardzo duŜo i nie 
moŜna tego tłumaczyć tylko zwyŜką koniunktury. Myślę, Ŝe praca całego 
Urzędu i pana Prezydenta, spowodowała to, Ŝe te dochody mogły być aŜ tak 
nadwymiarowe, jeŜeli tak moŜna powiedzieć. 
Realizacja wydatków. Zrealizowano wydatki w 96,5%. Od razu moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe te wydatki były zaplanowane rzeczywiście bardzo ambitnie 
i w stosunku do roku poprzedniego są zwiększone praktycznie o 10%. Na 
uwagę zasługuje stabilna pozycja, jaką są wydatki na oświatę i wychowanie. 
Te kwoty zostały utrzymane, natomiast z uznaniem naleŜy przyjąć wzrost 
wydatków na pomoc społeczną. To był istotny element w tym budŜecie 
i myślę, Ŝe warto było to podkreślić. Efekt takich a nie innych dochodów to 
ostatecznie nadwyŜka, imponująca nadwyŜka 41 548 tys. zł. Co bezpośrednio 
przełoŜyło się na wynik finansowy, bardzo imponujący 26 847 tys. zł na plus. 
To nie zdarza się często, pozwolę sobie to jeszcze później skomentować 
i rozszerzyć. NaleŜy podkreślić, Ŝe spłata zadłuŜenia miasta i redukcja tego 
zadłuŜenia o praktycznie 33 mln. zł to teŜ jest pewien ewenement. Dotychczas 
nie było sytuacji, w której mogliśmy się pochwalić znaczącym 
zredukowaniem. To cyfry, cyfry, które moŜna powiedzieć, pokazują duŜą 
pracę zarówno pana Prezydenta jak i urzędników w mieście. To cyfry, które 
pokazują, Ŝe moŜna realizować budŜet, mimo Ŝe był budŜetem ambitnym, tak 
przynajmniej uwaŜam, w sposób który powoduje zwiększenie dochodów 
i który spowoduje ostatecznie dość imponujący wynik finansowy. JeŜeli 
chodzi o cyfry, jak powiedziałem, moi przedmówcy wyjaśnili to wszystko 
i nie chciałbym powtarzać w dalszym ciągu, mówić o szczegółach tych 
realizacji. Skoncentruję się w tej chwili na dwóch problemach i spróbuję 
ocenić to, a tak ocenia Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, tą kwestię 
w sposób szczególny. Z ust pana Przewodniczącego Rupniewskiego padło, 
być moŜe nie zarzut, być moŜe nie jakieś utyskiwanie, ale jednak pewnego 
rodzaju napomnienie, Ŝe kwoty, które wydaliśmy na inwestycje są 
niezadowalające. To prawda. Nie było tu w planie wielkich inwestycji i część 
z tych projektów inwestycyjnych zostało przeniesione na rok 2008. Natomiast 
naleŜy zauwaŜyć jedną, bardzo waŜną sprawę. To jest fakt, Ŝe budŜet roku 
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2007 nie jest budŜetem samym w sobie. Ten budŜet, jak gdyby rozpoczyna 
pewien wieloletni okres pozyskiwania środków unijnych. My do pozyskania 
tych środków unijnych musimy być przygotowani i takie przygotowanie 
między innymi polega na tym, Ŝe pewna część środków musi być 
wykorzystywana w latach następnych. Musimy mieć wkład własny, który 
w przypadku olbrzymich środków unijnych musi być przez miasto 
uwzględniony we wszelkiego rodzaju rachunkach. To spowodowało mniejszą 
ilość inwestycji w roku 2007. PrzedłuŜeniem tego są równieŜ inwestycje 
w 2008 roku. Niemniej, w latach następnych te inwestycje będą, moim 
zdaniem i tak to wynika z dokumentów, w sposób zdecydowany większe 
i bardziej ambitnie realizowane niŜ dotychczas. To bardzo waŜne, gdyŜ 
absorpcja środków unijnych, myślę Ŝe spowoduje rozwój miasta i pewne 
zwiększenie roli w regionie. Pozwoli teŜ na zajęcie właściwej pozycji miasta 
Kielce na arenie naszego kraju. Czy jest moŜliwe spojrzenie z innej strony na 
budŜet 2007 r.? Na pewno tak. Natomiast nie moŜemy zapomnieć o tym, 
wieloletnim kontekście i tym kontekście perspektywicznym naszych planów 
zarówno inwestycyjnych jak i planów rozwojowych. Myślę, Ŝe została 
wykonana bardzo dobra praca. Ten budŜet został wykonany w sposób 
właściwy. Takie jest zdanie równieŜ Klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
W imieniu Klubu chcę podziękować panu Prezydentowi za pracę w roku 2007 
i podziękować wszystkim urzędnikom, którzy w mieście realizują zadania, za 
wydajną i ambitną pracę. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
oświadczam, Ŝe Klub w całości będzie głosował za udzieleniem absolutorium 
panu Prezydentowi.  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Jeśli państwo pozwolą, to chciałem zwrócić uwagę, Ŝe w mojej ocenie pan 
Przewodniczący Rupniewski, w Ŝaden sposób nie utyskiwał. Mówił o realiach 
i był bardzo grzeczny. Ja trochę poutyskuje, ale tylko trochę.  
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Wysoka Rado! 
Oceniamy dzisiaj wykonanie budŜetu za 2007 rok. Jest to pierwszy budŜet, 
który zatwierdziła Wysoka Rada obecnej kadencji. BudŜet, który 
w przeciwieństwie do pana Karysia ja oceniam jako mało ambitny 
i prokonsumpcyjny. BudŜet, który w niewielkim zakresie zwierał środki na 
zadania inwestycyjne. Ale jak pamiętamy, pan Prezydent nie ukrywał tego 
faktu tłumacząc, Ŝe jest to rok, w którym musimy maksymalnie jak to jest 
moŜliwe zabezpieczyć udział własny pod absorpcję olbrzymich środków 
unijnych na zdania, które przed nami oraz zejść z wysokiego zadłuŜenia 
miasta. Przyjęliśmy to do wiadomości i Wysoka Rada taki budŜet uchwaliła. 
Jak się okazuje, nie był on trudny do realizacji i wykonania. Tak się właśnie 
stało. 



 26 

Pozwólcie zatem państwo, Ŝe jako przewodniczący opozycyjnego wobec pana 
Prezydenta klubu radnych nie będę go wychwalał pozostawiając to zadanie 
kolegom z pozostałych trzech klubów. Nie oznacza to jednak, Ŝe nie 
dostrzegamy liczb i procentów, które znalazły się w sprawozdaniu i w opinii. 
Dostrzegamy i wiemy, Ŝe w większości przypadków są one zadowalające, 
dobre, bądź bardzo dobre. Proszę za to panie Prezydencie przyjąć nasze 
gratulacje. 
Myślę jednak, Ŝe wystarczy tych miłych słów na chwilę obecną i przejdę do 
właściwej roli opozycji, bo nie moŜna przecieŜ dopuścić Ŝeby jak w klasyce 
polskiej komedii „plusy dodatnie przesłoniły nam te ujemne”. 
OtóŜ jak i w zeszłym roku, przypomnę wszystkim, Ŝe głosowanie wniosku 
absolutoryjnego jest w zasadzie jedyną moŜliwością oceny organu 
wykonawczego przez radnych. Mamy pełną świadomość tego, Ŝe powinno to 
głosownie dotyczyć li tylko wykonania budŜetu, ale jest to dla nas równieŜ 
czas na ocenę całokształtu pracy prezydenta, sposobu zarządzania przez niego 
miastem, jakości pracy poszczególnych wydziałów i jednostek 
organizacyjnych miasta oraz formy komunikowania się z lokalną 
społecznością, a czasami niestety jej braku. 
Ta całościowa ocena pańskiego funkcjonowania, panie Prezydencie 
w ubiegłym roku juŜ nie jest taka jednoznaczna i pozytywna jak ta 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Niewiele się zmieniło w działalności Miejskiego Zarządu Budynków, 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jesteśmy tam z panem 
radnym Mariuszem Gorajem na kontroli, ale poniewaŜ nie zakończyliśmy jej 
jeszcze więc nie będę się odnosił do szczegółów. Przyjdzie na to pora. 
Rok temu, podczas sesji absolutoryjnej mówiłem o kwestiach związanych 
z promocją miasta, a w zasadzie z jej brakiem i partactwie. Ze smutkiem 
i Ŝalem naleŜy stwierdzić, Ŝe niestety nic się nie zmieniło. No moŜe tyle, Ŝe 
ten problem zaczęli dostrzegać równieŜ i inni radni z klubów popierających 
pana Prezydenta. 
Nie wykorzystano w pełni 7-iomilionowej dotacji celowej przeznaczonej na 
regionalny port lotniczy, w znikomej ilości wykorzystano środki ze źródeł 
pozabudŜetowych. Przede wszystkim bezzwrotne środki z Unii Europejskiej 
zaledwie w wysokości niewiele ponad 5 milionów na dwa projekty 
inwestycyjne oraz niecałe 3 miliony preferencyjnego kredytu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 
wciąŜ za mało jak na miasto wojewódzkie. 
Komisja Rewizyjna w swojej opinii wskazuje na znaczne pogorszenie się 
struktury wydatków budŜetowych w ubiegłym roku, objawiające się 
w drastycznym zwiększeniu się proporcji pomiędzy wydatkami bieŜącymi, 
a majątkowymi z niekorzyścią oczywiście na rzecz tych drugich. To musi 
budzić niepokój. 
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Nie moŜna teŜ nie zauwaŜyć faktu, iŜ drugi rok z rzędu źle się dzieje 
w Kieleckim Centrum Kultury, które to osiągnęło znaczną stratę, nie realizując 
zaplanowanych na 2007 rok dochodów. Wydaje się, Ŝe istnieje pilna potrzeba 
baczniejszego przyjrzenia się działalności tej miejskiej jednostki. 
Niepokoi równieŜ fakt zwrotu przez nasze miasto niewykorzystanych środków 
na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 
NaleŜy równieŜ wspomnieć o dwóch sprawach. Sprawach, które w mojej 
ocenie noszą znamiona niegospodarności. Nie chodzi tu co prawda o duŜe 
kwoty, ale nie zapominajmy, Ŝe to równieŜ był grosz publiczny, a przy jego 
wydatkowaniu kaŜdy musi się zastanowić przynajmniej dwa razy zanim 
podejmie decyzję. 
Pierwsza sprawa, to wydatkowanie stu tysięcy złotych na wynajęcie 
zacięŜnych ochroniarzy do nieudanej nota bene próby pacyfikacji zajezdni 
MPK podczas pamiętnego strajku. Pieniądze wyrzucone w błoto! 
Druga, to zakup drogiej prezydenckiej limuzyny. Panie Prezydencie, wszyscy 
pamiętamy jak kilka lat temu dołączył pan do grona osób krytykujących 
ówczesnego wojewodę za zakup drogiego samochodu. I słusznie! Ja równieŜ 
publicznie krytykowałem ten zakup. Wyliczał pan wtedy wspólnie z posłem 
Gosiewskim na łamach lokalnej prasy ile to moŜna by ufundować obiadów dla 
głodnych dzieci za te pieniądze, ile świątecznych paczek moŜna by kupić 
i słusznie twierdził, Ŝe jest to marnowanie publicznych pieniędzy. Minęło 
kilka lat i pan juŜ o tym wszystkim zapomniał! Przebił pan ówczesnego 
wojewodę i to o kilkadziesiąt tysięcy złotych! 
Obie te sprawy spowodowały, Ŝe faktycznie o Kielcach i ich włodarzu głośno 
było w całej Polsce! Ale chyba nie o taką promocję nam wszystkim chodzi! 
Panie Prezydencie, od sześciu lat obiecuje pan Kielczanom, Ŝe zrobi wszystko 
aby do naszego miasta przyciągnąć inwestorów. Tymczasem Kielce we 
wszystkich rankingach dotyczących atrakcyjności inwestorskiej zajmują 
ostatnie miejsca. Tak dalej być nie moŜe! Jedyną pańska odpowiedzią jest póki 
co mglista obietnica ściągnięcia chińskiego kapitału i taniej chińskiej siły 
roboczej. Nie dosyć, Ŝe zdraŜnił pan tym miejscowych pracodawców, to 
jeszcze w obecnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Tybecie pomysły te 
pozostaną chyba w sferze tak przez pana ulubionej, czyli w sferze obłoków 
i bujania. 
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie! 
Kończąc, chcę wyraźnie powiedzieć, Ŝe patrząc na wykonanie 
ubiegłorocznego budŜetu w sposób czysto matematyczny zasłuŜył pan na 
absolutorium. 
JednakŜe patrząc na całość funkcjonowania miasta pod pana rządami oraz na 
to, Ŝe niejednokrotnie udowadniał pan, Ŝe nie zawsze liczy się z opiniami jego 
mieszkańców, równieŜ i radnych, trudno taki wniosek poprzeć. 
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W związku z powyŜszym Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
podjął decyzję, Ŝe w swej większości nie zagłosuje za udzieleniem panu 
absolutorium. Nie będzie jednak temu wnioskowi przeciwny. 
Dziękuję za uwagę. 
 
Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej 
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni radni. 
Panu Robertowi chciałem tylko powiedzieć, mój głos to będzie głos centrowy, 
tak jak moja partia, gdyŜ PO jest w centrum.  
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przyszło nam oceniać wyniki finansowe 
budŜetu miasta za 2007 rok. Chciałbym przedstawić opinię Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. Będzie troszkę cyfr, do mojej tezy, której będę 
bronił. Analizując wynik finansowy budŜetu naszego miasta moŜna uznać, Ŝe 
jest on zadowalający co oznaczałoby, Ŝe był realizowany w sposób 
prawidłowy i Ŝe pozytywnym jest osiągnięcie tzw. nadwyŜki budŜetowej 
w wysokości – 41 548 tys. oraz niskie zadłuŜenie kredytowe miesięczne - są to 
pozytywy. Szanowni państwo - Ŝeby taka nadwyŜka budŜetowa była efektem 
aktywnego działania władz miasta w pozyskiwaniu nowych źródeł 
zasilających budŜet z tzw. środków zewnętrznych nie ujętych w budŜecie to 
niewątpliwie byłby to wielki sukces władz miasta. 
Tak jednak nie jest. 
NaleŜy odpowiedzieć sobie na pytanie co spowodowało powstanie tej 
nadwyŜki: 
Po pierwsze: wyraźne i znaczne niedoszacowanie strony dochodowej budŜetu 
miasta. 
Po drugie: niezadowalająca realizacja zadań majątkowych - inwestycyjnych 
przyjętych w zakresie planowych wydatków rzeczowych. 
Gdyby na bieŜąco dokonywano analiz i oceny przebiegu realizacji budŜetu to 
nie doprowadziłoby do tak wysokiej nadwyŜki budŜetowej, która wcale nie 
musi być oceniana pozytywnie. 
Trzeba było w szerszym niŜ to miało miejsce zakresie wprowadzić uchwały 
urealniające zaplanowane wcześniej dochody budŜetowe, które pozwoliłyby 
rozszerzyć przyjęty zakres rzeczowy o nowe zadania np.: poprawę 
infrastruktury miejskiej, planów zagospodarowania przestrzennego, których 
tak bardzo nam brakuje dla rozwoju miasta, budowy boisk szkolnych, dróg 
osiedlowych itp. 
MoŜe naleŜało przeznaczyć część tych środków na poprawę wizerunku 
naszego miasta metropoilitarnego w stosunku do innych miast naszego, 
województwa a takŜe w stosunku do innych województw. Czego przykładem 
była opublikowana tabela rankingowa w naszej lokalnej prasie, z której 
jednoznacznie wynika, Ŝe nasze województwo plasuje się na 14 miejscu 
atrakcyjności dla inwestorów. Aby uniknąć w przyszłości tak niskich notowań 
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naleŜy podjąć przez władze miasta, ściślejszą współpracę pomiędzy 
marszałkiem i wojewodą dla poprawy wizerunku naszego miasta 
i województwa. 
Chciałbym teŜ krótko omówić stronę dochodową budŜetu. Dochody budŜetu 
zaplanowano w kwocie 577 280 273 zł urealniona w trakcie roku do kwoty 
613 514 578 zł a zrealizowano w kwocie 646 434 802 czyli w 105,4%. Czyli 
została przekroczona kwota urealniona planów dochodów o 32 mln. zł.  
Natomiast gorsze wraŜenie robi zestawienie planowanego dochodu na 
początku roku w kwocie 577 280 273 a wynikami budŜetu na koniec roku - 
646 434 802 zł. Wynika z tego Ŝe niedoszacowanie budŜetu wyniosło kwotę 
aŜ 69 154 529 zł, czyli wskaźnik błędu wyniósł 12 %. Taki błąd 
niedoszacowania budŜetu jest niczym nie uzasadniony i nie moŜna go 
usprawiedliwiać. Tak znaczne niedoszacowanie strony dochodowej budŜetu 
uniemoŜliwiło uj ęcie w nim wielu zadań inwestycyjnych. MoŜna stwierdzić, 
Ŝe było to nieuzasadnione aby w takim stopniu zamroŜenie w ciągu roku 
wpływających środków budŜetowych realizowane było w znacznie wyŜszych 
kwotach niŜ zaplanowano. Tak przesadna ostroŜność w sferze planowania 
budŜetowego w konsekwencji uniemoŜliwiło racjonalne gospodarowanie 
faktycznie posiadanymi nie zaplanowanymi środkami budŜetowymi. Ktoś 
moŜe powiedzieć, Ŝe nic się nie stało, Ŝe te środki z większych wpływów 
zostały ujęte w nadwyŜce budŜetowej. Tak zgadzam się z tym ale wartość 
sprawcza tych środków w 2008 r. będzie niŜsza o około 10 % w stosunku do 
roku 2007 co przewidują analitycy rynkowi. Wzrost usług, wzrost cen 
towarów będzie około 10%. Czyli mniej o około 10 % moŜemy zrealizować 
inwestycji w 2008 r. Przykładem ewidentnego niedoszacowania dochodów 
budŜetowych są tzw. dochody własne, których źródłem są podatki i tak np.: 
1. Podatek od nieruchomości zaplanowany w budŜecie w kwocie 63mln. zł 
przekroczono o kwotę 7 mln zł tj. o 7 %. 
2. Podatek od środków transportowych zaplanowano w budŜecie w kwocie 
3 600 000 zł. przekroczono o ponad 1 700 000 tj. o 43 % . 
3. Opłata skarbowa zaplanowana w budŜecie 3 600 000 przekroczono o ponad 
2 200 000 tj. -39 %. 
4. Podatek od czynności cywilno - prawnych zaplanowano w budŜecie 
w kwocie 6 600 000 został przekroczony o ponad 8 968 000 zł tj. 2 i pół raza. 
5. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 700 000 zł zostały 
przekroczone o ponad 2,5 raza. 
W tych pięciu istotnych źródłach dochodów własnych zaplanowane dochody 
w kwocie 77 800 000 przekroczono aŜ o 21 000 000 zł tj. o 27 %. Mając na 
uwadze fakt, Ŝe nie zaistniały istotne zmiany stawek podatkowych co 
świadczy o stabilności opodatkowania i zakresie opodatkowania. Za to trzeba 
chwalić władze miasta. Niedoszacowane dochody własne były zbyt duŜe 
i nieuzasadnione. RównieŜ bardziej odwaŜnie moŜna było zaplanować 
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dochody z udziału we wpływach do budŜetu państwa z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 
Zaplanowany wpływ dochodów w budŜecie miasta z tego tytułu w kwocie 
124 877 000 został przekroczony aŜ o ponad 800 000 tj. o 6,7% . 
Ten zbytni przejaw ostroŜności nie był niczym szczególnym uzasadniony. 
Bowiem aktualne dane statystyczne wskazywały na dynamikę wzrostu 
dochodów społeczeństwa. 
MoŜna teŜ stwierdzić, Ŝe podejmowano wiele uchwał budŜetowych w trakcie 
roku urealniających plany dochodów ale i tak doprowadzono do znacznego 
przekroczenia nawet tych urealnionych planów dochodów własnych. 
Wystarczyło dokonać bieŜącej analizy porównawczej i reagować na 
uzyskiwane wskaźniki w tym zakresie aby uniknąć takiej sytuacji. CóŜ z tego, 
Ŝe mieliśmy bardzo dobrą wyjątkowo klarowną sytuację w realizacji strony 
dochodowej budŜetu umoŜliwiającego śmiałe ujęcie w budŜecie jeszcze wiele 
innych zadań inwestycyjnych słuŜących społeczeństwu i ich pokrycie nie 
w wirtualnych ale faktycznych środkach budŜetowych. 
BudŜet jest aktem, który musi być bezwzględnie realizowany. Zasadą jest, Ŝe 
jakiekolwiek odstępstwa od niego muszą być absolutnie uzasadnione 
a w szczególności dotyczy to wydatków budŜetowych. Zdaniem klubu 
radnych PO przekroczenie zaplanowanego konkretnego wydatku jest naganne 
choć moŜe być usprawiedliwione w szczególnych przypadkach. 
Znacznie gorszym i nie do przyjęcia jest nie zrealizowanie zaplanowanych 
zadań inwestycyjnych mających pełne pokrycie w środkach budŜetowych. To 
jest około 14 mln. zł.  
Chciałbym jeszcze poruszyć problem wydatków budŜetowych na organizacje 
poŜytku publicznego. Kwota wydatków budŜetowych w 2007 r. wynosiła 
ponad 5,5 mln zł. Te wydatki były konieczne i poszły na szczytne cele. Ale 
naszym zdaniem organizacje poŜytku publicznego powinny podjąć 
skuteczniejsze działania i przejawiać więcej aktywności i zaangaŜowania w 
celu pozyskiwania środków na swoją działalność nie tylko z dotacji miasta ale 
z ustawowego odpisu l % od podatku dochodowego od osób fizycznych, 
pobieranego przez urzędy skarbowe, które zamiast trafiać do tych organizacji 
trafiają do budŜetu państwa. JeŜeli by część tych środków trafiła do tych 
organizacji moŜe by to odciąŜyło wydatki budŜetowe miasta na te cele. 
Kończąc moje wystąpienie chciałbym podkreślić, Ŝe pomimo tych uwag, które 
zgłosiliśmy do wykonania budŜetu za 2007 r. Klub radnych PO będzie 
głosował za absolutorium z nadzieją i wiara, Ŝe te nasze uwagi dotyczące 
wykonania budŜetu za 2007 r. będą uwzględnione w następnych budŜetach. 
Trzeba teŜ stwierdzić, Ŝe nasze miasto rozwija się i jest to zapewne zasługa 
władz miasta jak i szanownych koleŜanek i kolegów radnych. 
Szanowni państwo, kaŜdy człowiek stara się dąŜyć do doskonałości w tym co 
robi. śyczymy tego teŜ władzom miasta w osiąganiu zamierzonych celów, 
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poprawy bytu mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego miast w czym 
Klub Radnych PO będzie wspierał pana Prezydenta.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 
Samorządowe Wojciech Lubawski 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni 
Państwo. 
Wysłuchaliśmy tu dzisiaj, na tej sali mnóstwo opinii i ocen dotyczących 
wykonania budŜetu za 2007 rok. Wśród nich w jednych usłyszeliśmy mnogość 
liczb, wartości, procentów. Inne odnosiły się do konkretnych spraw 
i rozwiązań jakie zaistniały w 2007 roku za sprawą decyzji Prezydenta Miasta 
oraz Wysokiej Rady. 
Zadzwoniła do mnie wczoraj Pani Anna Mazur z Radia Kielce i zaskoczyła 
mnie pytaniem – jak zachowa się Klub Radnych Porozumienie Samorządowe 
Wojciech Lubawski w czasie głosowania nad wnioskiem o udzielenie 
Prezydentowi absolutorium z wykonania budŜetu miasta za 2007 rok? 
Dlaczego mnie zaskoczyła? Nie dlatego, Ŝe postawiła to pytanie wiedząc jaka 
z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością będzie na nie odpowiedź. 
Zaskoczyła mnie bo mimo, Ŝe pewne sprawy to – jak mawia jeden z liderów 
politycznych – oczywista oczywistość, rzetelność dziennikarska skłoniła Ją 
mimo wszystko do postawienia tego pytania, czy aby na pewno tak będzie jak 
Ona się spodziewa.  
Nim Państwu powiem jaką dałem odpowiedź Pani Annie przedstawię listę 
argumentów, których nie mogłem wygłosić do Radia Kielce, bo Pani Ania nie 
była aŜ tak dociekliwa Ŝeby o nie zapytać, a które skłoniły mnie do takiej, 
a nie innej odpowiedzi. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo uprawiał w 2007 roku 
świadomą i konsekwentną politykę finansową, której wyznacznikiem było 
zaciskanie pasa inwestycyjnego w minionym roku, by gromadzić środki na 
udział własny przy konsumowaniu środków unijnych w programie 2007 – 
2013. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo dzięki Jego skutecznym 
działaniom, przy ogromnym wysiłku finansowym miasta, obciąŜającym tak 
naprawdę  zdolności finansowe miasta w 2007 roku, doprowadził do przejęcia 
przez Miasto Kielce kontroli nad Targami Kielce. Przypomnę, Ŝe miasto 
kosztowała ta operacja 25 milionów złotych. A co w zamian? A w zamian za 
2007 rok Spółka Komunalna Targi Kielce osiągnęła netto 8 milionów czystego 
zysku, który moŜe zainwestować w rozwój Targów Kielce. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi bo doprowadził do 
uporządkowania spraw związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących 
własność miasta na rzecz NZOZ-ów. 
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Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo dzięki Jego staraniom 
i na jego wniosek mieszkańcy Kielc mogli skorzystać z programów 
profilaktyki zdrowotnej w tym ze szczepień przeciwko pneumokokom. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo w 2007 roku mimo 
przeciwności losu – Unii Europejskiej zostało skupionych przez Miasto Kielce 
ponad 350 hektarów na potrzeby budowy Portu Lotniczego – Kielce 
w Obicach. W tym miejscu pozwolę sobie na chwilę refleksji. Komisarze 
unijni na czele z Panią Hibner oraz eurodeputowani skupieni wokół Pana 
Rosatiego dali Kielczanom oraz mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej lekcję 
pokory ale takŜe lekcję sprzeczności głoszonych idei europejskich z praktyką 
podejmowanych przez siebie decyzji. Decyzje funkcjonariuszy unijnych 
sprowadzały się do stwierdzenia: „MoŜecie środki unijne wydawać na co 
chcecie byle nie na budowę lotniska w Obicach”. Dzięki nieugiętej postawie 
Pana Prezydenta moŜemy dalej z nadzieją patrzeć w przyszłość, w której 
w realnych kształtach widać Port lotniczy Kielce w Obicach. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo w 2007 roku zostały 
sfinalizowane waŜne dla miasta zadania inwestycyjne, w tym między innymi:  

− Kompleks sportowo-rehabilitacyjny przy szkole przy ulicy Jasnej 
− Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej przy ulicy 

Kujawskiej, Leszczyńskiej oraz na Białogonie, 
− Budowa ulicy Łódzkiej i węzła Krasickiego 

Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo doprowadził z Ŝelazną 
konsekwencją do uporządkowania lokalizacji targowisk: 

− przy ulicy Piekoszowskiej – uruchomienie moŜliwości targowych na 
nowym placu targowym przy ulicy Mielczarskiego, 

− na Plantach – oddając do uŜytku dom handlowy – ta inwestycja zamyka 
się finansowo i wszyscy zyskali to znaczy Miasto – bo zyskało piękny 
obiekt handlowy, kupcy – bo poprawiły im się warunki pracy oraz 
klienci bo mogą dokonywać zakupów w cywilizowanych warunkach. 

Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo przyczynił się do 
spełnienia marzeń wielu kielczan otwierając Muzeum Historii Miasta Kielce. 
Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo dzięki Jego wraŜliwości 
społecznej uruchomiono w Kielcach w 2007 roku: 

− Nowe świetlice środowiskowe, 
− Klub Seniora przy ulicy Jagiellońskiej 
− MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach 

Jestem za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, bo dzięki Jego wzorowej 
współpracy z władzami uczelni w wydatny sposób przyczynił się w 2007 roku 
(zamiana i przekazanie nieruchomości na rzecz uczelni) do przekształcenia 
w 2008 roku Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 
Myślę, Ŝe dziesięć argumentów, które ktoś moŜe sklasyfikować jako 
polityczne, wystarczy by przekonać Radnych za udzieleniem absolutorium 
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Prezydentowi. Prezydent Wojciech Lubawski jest bowiem jak widać liderem 
Partii, która nosi nazwę – Miasto Kielce. 
Gdyby jednak ktoś z radnych nie był jeszcze przekonany to wracam do 
jednego absolutnie merytorycznego argumentu, który wynika 
z obowiązującego prawa. BudŜet Miasta Kielce za 2007 rok został wykonany 
poprawnie i nie budzi Ŝadnych wątpliwości ustawowych organów 
kontrolnych. 
A swoją drogą przypomniało mi się porównanie uŜyte przez 
Przewodniczącego Jacka Wołowca w czasie debaty nad uchwalaniem budŜetu 
na 2007 rok. Porównał On ten budŜet do prologu wyścigu kolarskiego. 
Zaczynam się juŜ zastanawiać jak będą wyglądały kolejne etapy wyścigu jeśli 
prolog wypadł tak obiecująco. 
Szanowni Państwo,  
Ja Pani Ani dałem taką odpowiedź: 
Klub Radnych Rady Miejskiej w Kielcach – Porozumienie Samorządowe 
Wojciech Lubawski, w całości i z przekonania – czyli bez Ŝadnej dyscypliny 
klubowej, będzie głosować za udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2007 rok. Zachęcam wszystkich 
Radnych do takiego właśnie głosowania. 
Dziękuję Państwu za uwagę. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni! 
Dziękuję bardzo za te analizy. Trudno mi się ustosunkować do tych 
pozytywnych, bo przyjmuję je z pokorą i radością. Jest to chyba normalne 
w przypadku kaŜdego z nas. Mam pewien problem z wystąpieniem pana 
Wołowca, dlatego Ŝe, co prawda mówił Ŝe jest w centrum ale wydaj mi się Ŝe 
było to chyba bardziej opozycyjne wystąpienie niŜ pana Siejki. ChociaŜ na 
koniec powiedział, Ŝe będzie popierał, więc jestem tu trochę w rozdarciu. 
Ustosunkuję się tylko do jednej rzeczy, dlatego, Ŝe przepraszam bardzo, 
bardzo uwaŜnie słuchałem, ale nie zrozumiałem tego co pan do mnie mówił. 
Odniosę się tylko do tego co zrozumiałem. Powiedział pan, Ŝe 
niedopuszczalne jest by inwestycje przeszacowane nie były w pełni 
wykorzystywane. Wartości. To teŜ tego nie zrozumiałem, więc do tego teŜ się 
nie będę ustosunkowywał. Ja zrozumiałem Ŝe pieniądze nie są 
wykorzystywane. Pieniądze nie mogą być wykorzystywane. Jest parę 
wspólnych tematów z wystąpieniem radnego Siejki. Co do atrakcyjności 
inwestycyjnej. Proponuję zarówno panu radnemu Siejce jak i panu 
Wołowcowi, Ŝeby czytali dobre gazety. Nie wiem na podstawie czego pan 
mówi, Ŝe jesteśmy na ostatnim miejscu w Polsce, pan Wołowiec mówi, Ŝe 
jesteśmy na 14. Ja informuję, i polecam, bo to chyba z przed dwóch miesięcy, 
gazeta Forbes, jest to gazeta amerykańskiego wydawcy, myślę, Ŝe najbardziej 
reprezentatywna dla Ŝycia gospodarczego w tym kraju, chyba się pomylili, 
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gdyŜ jesteśmy na pierwszym miejscu jeŜeli chodzi o atrakcyjność 
inwestycyjną w średnich miastach – między 100 a 300 tysięcy mieszkańców. 
Minęliśmy naprawdę bardzo wiele znaczących miast, wydawałoby się 
o bardzo ugruntowanej pozycji gospodarczej. To jest sprzeczność, z którą ja 
się nie zgadzam. Na potwierdzenie tych racji podam uzasadnienie wzrostu 
dochodów podatkowych. JeŜeli my, nie zwiększyliśmy stawek podatkowych, 
to pytanie skąd te większe pieniądze? Moglibyśmy długo dyskutować ale ja 
mam równieŜ takie dane, które twierdzą, Ŝe tych inwestorów jest sporo i sporo 
rzeczy jest oddawanych w naszym mieście. RównieŜ nie zgodziłbym się, to 
jest kreowane przez niektórych, Ŝe mamy fatalną politykę promocyjną miasta. 
To teŜ przypadek Ŝe w tej sferze zajmujemy pierwsze miejsca? Sami się z tego 
cieszyć nie umiemy i nie chcemy mieć satysfakcji. To nie jest mój sukces. To 
jest sukces was wszystkich i nas wszystkich. Powinniśmy się z tego cieszyć. 
W zeszłym roku, kiedy zostaliśmy metrostolicą, nagle się okazało Ŝe 
kielczanie są najbardziej zadowolonymi mieszkańcami miast w Polsce. TeŜ to 
jakby nie sprawiało przyjemności. Przypomnę, Ŝe wydaliśmy trochę dwu lub 
trzyjęzycznych prospektów, dotyczących sportu w Kielcach, dotyczących 
Muzeum Zabawek, Pomnika HOMO – HOMINI, czy zdolności 
inwestycyjnych w mieście. Zapewniam państwa, Ŝe te wszystkie publikacje, 
choć to nie są wszystkie publikacje bo jest ich duŜo więcej, one naprawdę 
robią bardzo dobre wraŜenie u wszystkich, do których docierają. Nigdy, panie 
radny Siejka, nie odwaŜyłbym się porównać obiadów z samochodem. Jest to 
dla mnie nie do przyjęcia, z punktu widzenia moralnego. UŜywano takie 
argumenty, ale nie ja. Proszę to sprawdzić. Nie zmarnujemy złotówki z tych 
siedmiu milionów złotych, które dostaliśmy. JeŜeli pan nie wie, to 
poinformuję pana, Ŝe to, czego nie wykorzystaliśmy zostało przesunięte 
w środki niewygasające. Mamy czas do czerwca na skonsumowanie tych 
pieniędzy i skonsumujemy je na pewno. To o czym mówił Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Ŝe właściwie dobrze nam idzie bo jest wzrost 
gospodarczy, ja nie przeczę Ŝe to ma ogromne znaczenie ale równieŜ nie 
chciałbym umniejszać pracy urzędników w tym budynku. PrzecieŜ oczywistą 
rzeczą jest, wiemy jak się rejestruje budŜet, naleŜność nie jest dochodem 
budŜetowym, zarejestrowanym. Dopiero naleŜność skutecznie 
wyegzekwowana moŜe być traktowana jako wpływ po stronie dochodów. 
ChociaŜby dlatego, te 11 mln. zł o których było tu mówione, egzekucji, to jest 
cięŜka praca. Ta egzekucja wpłynęła teŜ na wynik budŜetowy w sposób bardzo 
istotny. RównieŜ chciałbym przypomnieć, Ŝe od kilku lat pracujemy nad 
uszczelnieniem systemu podatkowego. To jest teŜ bardzo cięŜka praca. 
Wiadomo, Ŝe nieruchomości, które w mieście były jeszce parę lat temu, one 
były enigmatyczne. Nie wiedzieliśmy co posiadamy. Dzisiaj wiemy. To 
przekłada się w absolutnie bezpośredni sposób na skuteczność egzekucji 
podatkowych i windykacji. Przy okazji, dziękuję bardzo słuŜbom finansowym. 
To jest bardzo trudne i niewdzięczne zadanie. Często spotykam się z tymi, 
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którzy nam są winni pieniądze. Oni nie płacą nam nie dlatego ze nie chcą. Oni 
nie mają tych pieniędzy. Wyegzekwowanie od nich jest naprawdę sztuką. To 
są trudne problemy, które musimy rozwiązywać. Niemniej, wszystkie uwagi, 
zarówno od kolegi z PO jak i od kolegi z SLD jak i od kolegów z dwóch 
pozostałych klubów przyjąłem z uwagą i bardzo powaŜnie. Ktoś, kto 
cokolwiek robi, robi równieŜ błędy. Ja teŜ nie jestem nieomylny i tych błędów 
duŜo robię w domu i w pracy. Jak kaŜdy z nas. Postaram się te wszystkie 
uwagi wykorzystać, Ŝeby w przyszłości robić ich mniej.  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
W dwóch zdaniach się chciałem odnieść. Panie Prezydencie, ja wiem, ze nie 
zawsze moŜna mieć wpływ na to z kim się występuje w jednym artykule 
w gazecie. Ja tą gazetę mam. Faktycznie pan Prezydent mówił tam 
o marnotrawieniu środków publicznych a poseł Gosiewski przeliczał to na 
obiady, co nie zmienia faktu, Ŝe te pieniądze były za duŜe.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Panie Prezydencie, troszkę zostałem wywołany, dlatego, Ŝe mam 
przygotowaną interpelację na koniec ale ona wiąŜe się z tym, co powiedział 
pan Prezydent, Ŝe niektórzy krytykują promocję i rozwój miasta. PoniewaŜ 
wpisuje się to w debatę o udzieleniu absolutorium, chciałbym kilka zdań 
powiedzieć o współpracy zagranicznej. Otrzymaliśmy sprawozdanie 
z działalności przedstawicielstwa miasta Kielce w Gotha za okres od stycznia 
do grudnia 2007 roku. Ma to wpływ, poniewaŜ na to teŜ wydajemy pieniądze. 
Z zagadnień gospodarczych chciałbym przedstawić dwa punkty: 
Punkt 1.1 Pomoc firmom kieleckim w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych. Jest tam zawarty podpunkt: pomoc firmie z Kielc 
w rozpoznaniu moŜliwości sprzedaŜy do Niemiec przepływowych 
podgrzewaczy wody.  
Punkt 1.2 Przygotowanie i realizacja akcji promujących firmy kieleckie. 
Pomoc kieleckiej firmie produkującej przepływowe podgrzewacze wody 
w zorganizowaniu stoisk na targach.  
Cieszę się, bo rzeczywiście jakieś kontakty się nawiązuje. Pomagamy akurat 
jednej firmie w tym przypadku. Ale zmierzam do tego, Ŝe równieŜ została 
przygotowana strategia co do współpracy zagranicznej na przyszłość, przez 
Wydział Strategii, podpisana przez dyrektora Pastuszko. Jest ona na 2008 rok 
i dalej do 2015. W analizie SWAT, która jest w tym opracowaniu o słabych 
stronach, przytoczę kilka, które dotyczą działalności miasta w poprzednim 
okresie. Słabe strony: 

− zdominowanie współpracy przez spotkania i wizyty o charakterze 
oficjalnym; 
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− brak przełoŜenia wizyt o charakterze dyplomatycznym na szczebel 
roboczy i gospodarczy; 

− nieumiejętność wykorzystania współpracy z miastami partnerskimi do 
celów długofalowej promocji turystycznej i inwestycji miasta; 

− przypadkowy dobór imprez promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym, w których miasto bierze udział; 

(To nie ja mówię, tylko pisał to dyrektor Wydziału o działalności miasta. 
Przypomnę Ŝe mamy kilka miast partnerskich.) 
ZagroŜenia: 

− niebezpieczeństwo uśpienia kontaktów z niektórymi miastami 
partnerskimi; 

− brak jednoznacznej kompetencji w ramach struktury organizacyjnej 
Urzędu Miasta w zakresie promocji zagranicznej. 

Katalog proponowanych działań jest róŜny w stosunku do róŜnych miast.  
Moja interpelacja zmierza do tego, Ŝeby te kierunki były konkretnie 
przedłoŜone, poniewaŜ wcześniej nie były one tak zrobione, właśnie za rok 
2007. 
Co się dotyczy miasta Gotha: utrzymanie dotychczasowej, niskokosztowej 
formuły funkcjonowania w kontaktach gospodarczych. Nie wiem co to ma 
oznaczać. 
Winnica: podjęcie działań, które pomogą temu ukraińskiemu miastu 
w odnalezieniu swojego profilu gospodarczego. 
Dalej: 
Współpraca miasta Kielce z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Pomimo otrzymywania wyróŜnień i wydatkowania środków, 
brakuje wymiernych korzyści gospodarczych i inwestycyjnych tych 
kontaktów. 
W zakresie współpracy z miastami partnerskimi mamy takie rekomendacje 
działań: 

− stworzenie i aktualizowanie listy osób zajmujących kluczowe stanowiska 
we władzach miast partnerskich; 

− aktualizowanie na stronie internetowej informacji o miastach partnerskich 
i linków do nich; 

− przesyłanie do burmistrzów miast partnerskich Ŝyczeń noworocznych 
oraz z okazji szczególnych wydarzeń, itd. 

Podkreślam, cytuję opracowanie, które zostało przedłoŜone Radzie, Komisji 
Statutowo – Samorządowej, przez dyrektora Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta. Pytanie, które się nasuwa: czy to radni 
kwestionują zakres promocyjny współpracy zagranicznej, czy robią to 
urzędnicy? Według mnie to nie jest kierunek do radych. To opracowanie 
zostało zrobione przez kogoś na podstawie danych. Zostały wydatkowane na 
te cele pieniądze. 
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Dyskusję zakończono. 
 
Do pkt. 6.5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce za 
2007 rok. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/493/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Kielce za 2007 rok. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Bardzo serdecznie dziękuję. Mogę obiecać tylko, Ŝe zrobię wszystko by was 
nie zawieść w tym roku. To jest duŜo trudniejsze wyzwanie. Zresztą z roku na 
rok będą trudniejsze wyzwania. To absolutorium i ta ocena wykonania 
budŜetu ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, dla mieszkańców Kielc. 
Świadczy ona o tym, Ŝe panujemy nad sytuacją. Panujemy nad obrotem 
pieniędzmi i te wielkie przedsięwzięcia, które w naszym mieście według 
moich obliczeń będą sięgały trzech miliardów złotych w najbliŜszych latach, 
z czego miasto będzie inwestorem na około miliarda złotych. To są naprawdę 
powaŜne inwestycje i to jest sygnał dany społeczeństwu, Ŝe wiemy co robimy. 
śe tak naprawdę nie jest to radosna twórczość, tylko podchodzimy do tego 
w pełni profesjonalnie i bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Ja znam skalę 
swojej odpowiedzialności ale ta odpowiedzialność równieŜ spada na Radę 
Miejską, bo to państwo, tutaj w tej sali, podejmujecie najwaŜniejsze, 
strategiczne decyzje. To jest równieŜ sygnał dla decydentów w przyznawaniu 
pieniędzy. Te pieniądze na razie są na papierkach. Oczywiście są listy 
indykatywne, jest pewne zaawansowanie ale w momencie, kiedy okazałoby 
się, Ŝe nam nie idzie tak jak powinno iść i jest jakiś bałagan w kasie, to kaŜdy 
który ma zadysponować pieniędzmi publicznymi, tym bardziej Ŝe nie naszymi 
tylko europejskimi, mógłby się zastanowić nad tym i mógłby mieć 
wątpliwości. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Ogłaszam przerwę w obradach. Jednocześnie w imieniu Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Przestrzennej zwołuję posiedzenie Komisji w sali 110. 
Przerwa będzie trwać 30 minut. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, iŜ zgodnie z protokołami z posiedzeń w właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych Komisji, wszystkie 
projekty uchwał, które znalazły się w obowiązującym porządku dzisiejszej 
sesji uzyskały pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji 
zechcą omówić szczegóły opiniowania projektów uchwał przed ich 
głosowaniem, proszę o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie 
porządku obrad. 
 
Do pkt. 7.1 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt numer 
1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok. 
Projekt dotyczy dwóch podstawowych kwestii. Pierwszą z nich są sprawy 
związane z wprowadzeniem, bądź poszerzeniem zadań inwestycyjnych. 
Proponujemy wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, które polegają 
między innymi na: 
- wykonanie projektu oświetlenia parku Brzezinki w Białogonie, na kwotę 
130.000 zł; 
- wykonanie szaletów publicznych na terenie miasta, przy ulicy Ściegiennego 
na kwotę 110.000 zł; 
- przekazanie dodatkowych środków na zadnie: Projekt budowlany brodu 
rowerowego przez Silnicę, na kwotę 360.000 zł; 
- dokumentację projektową na zadanie: przebudowa i rozbudowa budynku 
przy ulicy Mazurskiej 48, na kwotę 20.000 zł. 
Proponujemy równieŜ wprowadzić udział Miasta do zadania: budowa sieci 
wodociągowej w ulicy Langiewicza i Skalistej, na kwotę 343.809 zł. 
Przeznaczyć 80.000 zł na konkurs pod nazwą opracowanie koncepcyjnego 
projektu architektonicznego przebudowy i rozbudowy poprzez zabudowę 
dziedzińca siedziby Urzędu Miasta Kielce. 
Środki na proponowane zadania pochodziłyby z oszczędności po przetargach 
na inne zadania oraz z rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych. 
Druga część projektu uchwały dotyczy ogólnie mówiąc wydatków 
materialnych. Proponujemy przeznaczenie kwoty 300.000 zł na remont dachu 
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Domu Kultury Zameczek. Dach jest w opłakanym stanie i trzeba go zmienić. 
Kwoty 500.000 zł na doposaŜenie infrastruktury informatycznej Zakładu 
Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta. Kwota ta byłaby przeznaczona na 
licencje, programy, sprzęt komputerowy oraz niezbędne meble biurowe. 
Środki na ten cel pochodziłyby z nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 
budŜetu miasta na 2008 rok oraz z innych pozycji wydatków bieŜących. 
Łącznie, przyjęcie tego projektu spowodowałoby zwiększenie planu 
dochodów o kwotę 90.278 zł, zwiększenie planu wydatków o 690.278 zł oraz 
zwiększenie planu przychodów o 600.000 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/494/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 7.2 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt numer 2 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok. 
Projekt dotyczy w zasadzie jednego wykonawcy i zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez tego wykonawcę, tj. Miejskiego Zarządu Dróg. Od 
dłuŜszego czasu dokonujemy zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 
równieŜ w planach inwestycji rocznych na 2008 rok. Jeśli chodzi o WPI, 
znaczna część zadań będzie współfinansowana ze środków, pochodzących 
z Unii Europejskiej. W związku z tym, Ŝe przesuwają się bardzo w czasie 
rozporządzenia wykonawcze oraz projekty róŜnych szczegółowych przepisów, 
które pozwalają na podpisywanie umów na wykonywanie róŜnych studiów 
wykonawczych, przesuwałyby się równieŜ w czasie terminy rozpoczęcia tych 
projektów. Projekt uchwały ma na celu przesunięcie środków, które były do 
tej pory w uchwale budŜetowej na rok 2008 i miały pochodzić z Unii 
Europejskiej, była to kwota 12.435.000 zł, ma na celu zastąpienie tej kwoty 
kredytem miasta zapisanym w poprzedniej uchwale, w ten sposób, Ŝe 
8.350.000 zł to środki, które trzeba by było przeznaczyć na realizację zadań 
współfinansowanych z Unii ale w ramach Wieloletnich Planów 
Inwestycyjnych, natomiast 4.000.000 zł, to byłyby środki, które przeznaczone 
by były na wkład własny miasta w realizację zadań inwestycyjnych rocznych, 
ale tych zadań, na które zostały złoŜone wnioski o poŜyczkę na bardzo 
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dobrych warunkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. To jest 
sentencja dla tego projektu uchwały. NaleŜałoby jeszcze wspomnieć o tym, Ŝe 
w związku z tym, Ŝe zaistniałą moŜliwość umieszczenia w regionalnym 
programie dla Województwa Świętokrzyskiego, dodatkowych zadań 
inwestycyjnych. W związku z tym, projekt ten równieŜ wprowadza te nowe 
zadania. Trzecia część tego projektu dotyczy zmiany nazw niektórych zadań 
inwestycyjnych w WPI, co równieŜ bierze się z konieczności przesunięcia 
i rozpoczęcia procedur przetargowych na wszystkich tych zadaniach 
inwestycyjnych.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałem dopowiedzieć do argumentów, które pani Skarbnik podniosła, Ŝe 
dzięki dobrej współpracy między Komisją BudŜetu a panią Skarbnik, mamy 
moŜliwość monitorowania inwestycji w mieście i wykonania wydatków 
majątkowych, za trzy miesiące. PoniewaŜ to monitorowanie polega między 
innymi na pilnowaniu terminów związanych z przetargami, skutkiem takiego 
działania jest między innymi ten projekt. Dlatego, Ŝe MZD nie moŜe 
rozstrzygać przetargów, nie moŜe ich ogłaszać, jeŜeli nie ma zabezpieczonych 
kwot na inwestycje. Tak by było, gdybyśmy się tylko posiłkowali pieniędzmi 
unijnymi, których nie mamy, to nie moŜemy rozstrzygać przetargów. Stąd ta 
inicjatywa MZD, zresztą bardzo słuszna. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/495/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 7.3 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt numer 3 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2008 rok. 
Projekt dotyczy dwóch spraw. Pierwsza z nich to przeniesienie z wydatków 
niewygasających kwoty 110.000 zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą 
zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej, dokumentacja plus realizacja. 
Środki te proponujemy dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dotację 
celową, na wykonanie zadań inwestycyjnych pod nazwami: 
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- wyposaŜenie siłowni w sprzęt i urządzenia do ćwiczeń w hali sportowej przy 
ulicy Bocznej – 60.000 zł; 
- wyposaŜenie sauny wraz z montaŜem w Zespole Obiektów Sportowych przy 
ulicy Szczecińskiej – 20.000 zł; 
- rozbudowę systemu nadzoru telewizyjnego na stadionie piłkarskim przy 
ulicy Ściegiennego 8 – 30.000 zł. 
Druga sprawa bierze się stad, Ŝe została wprowadzona zmiana do statutu 
Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i powierzono tej jednostce 
zadania z zakresu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych na 
potrzeby Prezydenta Miasta. Po to, Ŝeby ten Zakład mógł funkcjonować, 
naleŜy zabezpieczyć środki w kwocie 111.000 zł. 100.000 zł na wydatki 
bieŜące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch geodetów oraz na 
wydatki inwestycyjne, tj. zakup sprzętu geodezyjnego – 23.000 zł. Dla 
Wydziału Organizacyjnego naleŜy z tego równieŜ powodu przeznaczyć 11.000 
zł na zwiększenie wynagrodzeń dla trzech pracowników Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji, współpracujących z tymi geodetami, którzy 
mają pracować w Zakładzie Obsługi. Środki na ten cel proponujemy 
przeznaczyć z zadania inwestycyjnego: „Wykupy gruntów pod inwestycje” 
oraz z wydatków bieŜących.  
 
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 XXIII/496/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Do pkt. 7.4 
 
Danuta Illg-Hadała Kierownik Referatu Funduszy i Projektów 
Strukturalnych, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 
zarekomendowała projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”. 
Jest to uchwała z 1998 roku. Przez Radę Miejską została uchwalona w marcu 
2007 roku nowa strategia, która jest dostosowana do wymogów unijnych, do 
nowych warunków zewnętrznych, stąd konieczność uchylenia poprzedniej 
uchwały. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/497/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”. 
 
Do pkt. 7.5 
 
Zygmunt Mazur dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyk i Urzędu Miasta 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej 
w Kielcach w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Zakład 
Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. 
Proponowane zmiany mają polegać na dodaniu do paragrafu 3 statutu, punktu 
13 w brzmieniu: „13) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na 
potrzeby Prezydenta Miasta Kielce, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027 ze zmianami)”. 
Zmiana jest spowodowana prowadzeniem postępowań w zakresie 
nieruchomości gminy i Skarbu Państwa. Działalność ta wymaga sporządzania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej posiadającej moc dokumentu 
tj. włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tej 
chwili sytuacja wygląda tak, Ŝe Wydział miał problem z pozyskaniem firm na 
wykonywanie tego rodzaju opracowań. Były prowadzone przetargi, niestety 
brak było zainteresowania firm, tego rodzaju działalnością. W związku z tym, 
najwyŜsze kierownictwo Urzędu musiało podjąć działania aby nie blokować 
tego rodzaju opracowań, które mogłyby w przyszłości zablokować proces 
inwestycyjny w mieście. W związku z tym rozwiązaniem jest powołanie 
nowej jednostki albo dopisanie jednostce, która juŜ jest, tego rodzaju 
działania. W związku z tym, jest propozycja aby te działania znalazły się 
w jednostce budŜetowej jaką jest Zakład Obsługi.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/498/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach 
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w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie Zakład Obsługi 
i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.. 
 
Do pkt. 7.6 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Triasowej i Massalskiego. 
Nieruchomość o łącznej powierzchni 4.618 m2. Z wnioskiem o jej sprzedaŜ 
wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator w trybie przewidzianym 
w ustawie, na cele związane z budownictwem mieszkaniowym. Istnieje 
moŜliwość przekazania spółdzielniom tego typu nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej, po wartości rynkowej, wycenionej przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Tego typu transakcje proponujemy tu przeprowadzić. Jest ona 
w naszej opinii uzasadniona nie tylko faktem, Ŝe spółdzielnia lepiej będzie 
mogła wykorzystać środki, które pochodziłyby z budŜetu miasta na budowę 
infrastruktury przy sprzedaŜy tej nieruchomości na wolnym rynku. Natomiast 
spółdzielnia juŜ poczyniła stosowne inwestycje, Ŝeby tą nieruchomość 
dozbroić, tym bardziej, Ŝe leŜy ona jakby w widłach ich zasobów 
mieszkaniowych. Ponadto, udało się wynegocjować ze spółdzielnią korzystną 
dla miasta rzecz, polegającą na przekazaniu dla miasta co najmniej 5, a moŜe 
więcej, lokali w tym budynku dla miasta. 
 
Jarosław Karyś, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Komisja Gospodarki Przestrzennej miała pewne wątpliwości, dość powaŜne 
wątpliwości, jeŜeli chodzi o tego typu sprzedaŜ bezprzetargową. Dlatego 
decyzja, którą pierwotnie mieliśmy podjąć w piątek, została odłoŜona i tąŜe 
nieruchomość oglądaliśmy. Była zorganizowana Komisja wyjazdowa na 
terenach tej działki. Komisja bezpośrednio na terenie zbiegu tych ulic, 
zapoznała się ze stanem faktycznym. Po dość burzliwej i konstruktywnej 
dyskusji na temat planów miasta dotyczących sprzedaŜy tej nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej, uznaliśmy jednogłośnie, mimo duŜych wątpliwości 
wielu członków Komisji, Ŝe nieruchomość naleŜy sprzedać spółdzielni. Co 
głównie zawaŜyło na fakcie, Ŝe w jakimś sensie odstąpiliśmy od zasady, 
chociaŜ jest to oczywiście zgodne z prawem, od zasady sprzedaŜy 
nieruchomości w trybie przetargowym? Zadecydowały właściwie trzy 
czynniki: 
- Fakt, Ŝe nieruchomość jest istotnie jakby w widłach nieruchomości 
naleŜących do spółdzielni. 
- Spółdzielnia, w perspektywie lat, licząc się z zagospodarowaniem tej 
przestrzeni, zbudowała jakby całą infrastrukturę wokół działki i większość 
mediów jest prowadzona właśnie w taki sposób aby to spółdzielni umoŜliwi ć 
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budowę budynku. Te nakłady są w miarę duŜe, więc uznaliśmy Ŝe to jest dość 
istotna sprawa w tej kwestii. 
- Trzecią sprawą, która jakby postawiła kropkę nad i, to to, Ŝe  w trakcie 
rozmów, które nastąpiły między Komisją a przedstawicielami Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Spółdzielnia zadeklarowała, jest to w jakimś sensie 
zobowiązanie honorowe ale jednak publiczne i myślę, Ŝe spółdzielnia togo 
zobowiązania dotrzyma, zadeklarowała się do odsprzedania od 5 do 7 lokali 
mieszkalnych miastu, na cele komunalne. PoniewaŜ wiemy wszyscy, Ŝe 
mieszkalnictwo komunalne w Kielcach kuleje, mimo wielkich starań, które są 
czynione, Ŝeby zmienić tą sytuację, kolejka nie zmniejsza się i praktycznie 
wiele rodzin potrzebujących mieszkania ma przed sobą perspektywę wielu lat. 
Ten argument był równieŜ brany pod uwagę i Komisja ostatecznie 
zaakceptowała sprzedaŜ bezprzetargową w drodze wyjątku. 
 
Radny Jan Gierada 
Kolega powiedział tu sporo na temat, to co ja chciałem powiedzieć. Faktem 
przekonującym mnie do tego, Ŝe powinna to wziąć Spółdzielnia Domator, jest 
to, Ŝe spółdzielnia ma tam rzeczywiście cały zestaw swoich bloków, 
urządzoną dość dobrze infrastrukturę. Jest tam akurat Polski Związek 
Łowiecki na ulicy Massalskiego, często tam jeŜdŜę i widzę. Ponadto nie jest 
tajemnicą poliszynela, Ŝe dziś spółdzielnie, obojętnie które, sprzedają swoje 
zasoby mieszkaniowe w granicach 30% taniej aniŜeli inni, którzy by tą działkę 
kupili. ZałóŜmy taką alternatywę, Ŝe ogłosimy przetarg i przyjdzie ktoś, 
zapłaci nie 250, tylko załóŜmy 350 zł/m2, co dziś jest moŜliwe ale trzeba 
pamiętać o tym, Ŝe nie ma w Ŝyciu nic za darmo, Ŝe ten, który kupi za taką 
cenę będzie chciał policzyć sobie to w metrze kwadratowym tej substancji 
a więc za to zapłacą nasi mieszkańcy Kielc. My jesteśmy ich 
przedstawicielami. Dlatego uwaŜam, Ŝe taką perspektywę odsprzedaŜy po 
jakiś rozsądniejszych cenach tych 5-7 lokali, całą infrastrukturę i to, Ŝe te 
4.000 m2 będzie w tym a nie innym osiedlu zarządzanym, administrowanym 
przez spółdzielnię Domator, przemawia absolutnie za tym, Ŝeby oni to wzięli, 
wybudowali. Zresztą, zgodnie ze statutem spółdzielni, wszystko co im 
pozostaje w bilansie, parę złotych, to przecieŜ przeznaczają na działalność 
statutową, więc na działalność tego osiedla, w którym mieszkają ludzie 
związani z Kielcami. Dlatego uwaŜam, Ŝe powinniśmy wszyscy zagłosować 
za tym, Ŝeby przekazać to bez przetargu dla Spółdzielni Mieszkaniowej 
Domator. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałbym zadać pytanie panu dyrektorowi, ale przedtem będzie komentarz. 
Chciałbym na początku powiedzieć, Ŝe radni Platformy Obywatelskiej są za 
sprzedaŜą wolnych terenów w mieście ale na najbardziej korzystnych 
warunkach. Te najkorzystniejsze warunki zapewni tylko przetarg 
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nieograniczony, bo taka forma jest najbardziej korzystna dla miasta. 
Podnoszono tutaj cenowe sprawy, sprawy cenowe gruntu, ja chciałem jedną 
rzecz powiedzieć, Ŝe mieszkania budowane w Kielcach są cenowo zbliŜone. 
Ceny są uzaleŜnione tylko od lokalizacji i od standardu. Czy to będzie 
budować Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator, czy inny podmiot 
gospodarczy, ceny budowanych mieszkań będą zbliŜone. Miasto, sprzedając to 
na przetargu, uzyska cenę co najmniej dwukrotną. Chciałem jeszcze jedną 
rzecz powiedzieć, Ŝe miasto i tak partycypuje w kosztach częściowej 
infrastruktury danego terenu i czy będzie to budować inny podmiot, czy 
spółdzielnia, to i tak będzie partycypować. Mam konkretne pytanie, dlaczego 
nie sprzedajemy tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego? 
W którym moŜe uczestniczyć spółdzielnia i inne podmioty gospodarcze.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Ja w ogóle jestem zszokowany postępowaniem Klubu PiS. Na ostatniej sesji 
hołubimy spółdzielnie, zgadzamy się na, nazwę to „rytuały” wobec 
spółdzielni. Następnie, jednej ze spółdzielni w ramach precedensu dajemy 
moŜliwość nazwania jakiegoś skweru czy placu, nie wiadomo z czyjej 
inicjatywy i inspiracji, bo jak się okazało po poprzedniej sesji nikt nie wiedział 
o co chodzi. I tak, PiS przygotowuje ustawę uwłaszczeniową, mówi o wolnym 
rynku, własności prywatnej i to jest najwaŜniejsze. W dzisiejszej sytuacji, 
równieŜ PiS, na dzisiejszej sesji dalej hołubi spółdzielnie. Jestem systemowym 
przeciwnikiem spółdzielni mieszkaniowych, PZPN-u teŜ, Związku 
Działkowców, itd. śeby była jasność Zielonych równieŜ. To tak do 
późniejszych głosowań, bo będziemy o tym mówili. Mamy sytuację, w której 
pozwalamy, bez przetargu, zrobić to. Ja rozumiem argumenty, które mówią 
o tym, Ŝe spółdzielnia zrealizowała tam pewnego rodzaju inwestycje, 
infrastrukturę itd. Mam pytanie, czy w ten sposób nie dojdziemy do sytuacji, 
w której do Piekoszowa, grunty miejskie oddamy domatorowi? Za chwilę 
będzie następny teren, który graniczy ze spółdzielnią, następny, bo 
doprowadzą oni infrastrukturę. Ta infrastruktura pojawia się samoczynnie 
i automatycznie przy realizacji następnych, dalszych etapów tego osiedla. 
Chciałbym jeszcze powiedzieć, Ŝe sytuacja jest taka, jeśli mówilibyśmy 
o kwocie 300 złotych, uzyskanych w przetargu, to na tej wielkości 
nieruchomości mamy 200 tysięcy złotych. JuŜ jako sportowiec powiem i tu 
pan Marian Kubik mnie poprze, Ŝe za te pieniądze moŜna juŜ niezłe boisko 
zbudować o sztucznej nawierzchni.  
 
Jarosław Karyś, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Tytułem ad vocem do pana Przewodniczącego Gągorowskiego. Pan sobie 
pomylił rolę szefa Klubu PiS z rolą Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej. Występowałem w tej chwili nie jako radny PiS, tylko jako szef 
Komisji. Komisja debatowała i na zasadach równych, przypominam panu, Ŝe 
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w Komisji jest dwóch członków Platformy Obywatelskiej, na zasadach 
równych ustaliliśmy, w zasadzie jednogłośnie, przy jednej osobie nieobecnej, 
Ŝe ta nieruchomość moŜe być sprzedana bez przetargu. Ja sam, osobiście 
miałem bardzo wiele wątpliwości. Te wątpliwości artykułowałem i artykułuję 
je teraz. Artykułowałem je wcześniej i nikt temu nie moŜe zaprzeczyć. 
RównieŜ jestem zdania, Ŝe nieruchomości naleŜy sprzedawać w trybach 
przetargowych. NaleŜy mieć pewną ostroŜność w podejmowaniu decyzji, 
które omijają ten system. Nie jestem entuzjastą, jeŜeli tak moŜna powiedzieć, 
dotychczasowej formy, która się zmienia, przekształca, czyli spółdzielni 
mieszkaniowej i to teŜ podkreślam kaŜdorazowo. Natomiast reprezentuję w tej 
chwili zdanie Komisji. To równieŜ radni Platformy uczestniczyli 
w podejmowaniu tej decyzji. Mimo Ŝe pana radnego Marka Wołowca nie było 
na tym spotkaniu, z własnej woli zrezygnował z obecności na tym spotkaniu 
wyjazdowym. Niemniej reprezentacja Platformy, dość liczna istnieje 
w Komisji i pani Katarzyna Zapała była za sprzedaniem tej nieruchomości 
w takim a nie innym trybie. Dlatego prostuję sprawę. Nie jestem, w tym 
wypadku nie reprezentuję stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, które jest 
znane i pan radny je wyłuszczył. Wynika z tego, Ŝe zdania mamy podobne. 
Natomiast Komisja, przy duŜych wątpliwościach jednakowoŜ ostatecznie 
zaakceptowała tę sprzedaŜ.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
W takim razie przepraszam, bo nie wiedziałem w jakim charakterze pan 
występuje, czy szefa Klubu, czy zwykłego radnego, czy Przewodniczącego 
Komisji. Być moŜe to moje pomylenie, wynikało z niewiedzy. Przepraszam. 
To nie jest akurat do radnych PiS-u, tylko generalnie do polityki. Nie do 
indywidualnych podejść kaŜdego z radnych, tylko globalnie do podejścia, 
jakie tu stosujemy na sesji w tej Radzie. Miesiąc temu podejmujemy pewne 
rzeczy, dzisiaj kolejne itd. Za chwilę moŜe się okazać, ktoś z radnych 
powiedział niby Ŝartem, ale jak tak dobrze jest ze spółdzielniami, tym bardziej 
ze spółdzielnią Domator, to moŜe oddajmy wszystko Spółdzielni Domator, to 
będą budować w całym mieście.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Po pierwsze chciałem okłamać informację, Ŝe ceny mieszkań są takie same 
u deweloperów i w spółdzielniach. W spółdzielniach mieszkaniowych, w tej 
chwili cena metra kwadratowego mieszkania, kształtuje się między 3.800 zł 
a 4.000 zł. Natomiast u dewelopera powyŜej 4.800 a nawet i 5.500 zł na rynku 
kieleckim te ceny się kształtują. Na pewno róŜnica jest. 
Po drugie, sprzedaŜ bez przetargu wcale nie oznacza uzyskania mniejszej 
kwoty przy zbywaniu takiej nieruchomości jak ta. Przykładem jest poprzednia 
kadencja, kiedy radni zablokowali moŜliwość sprzedaŜy bez przetargu 
nieruchomości pod Castoramę. Przez pół roku urzędnicy „wozili” się 
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z potencjalnymi nabywcami. Czyli przez pół roku nie były płacone podatki, 
które moŜna było uzyskać. Po pół roku, po obniŜonej cenie od operatu zostało 
to zbyte temu samemu nabywcy, który chciał to kupić bez przetargu. To 
pokazuje, Ŝe wcale nie jest tak, Ŝe jak jest w przetargu, to się uzyska 
najwyŜszą kwotę. Patrząc równieŜ na konkretną sytuację Spółdzielni Domator, 
to trzeba jasno powiedzieć, Ŝe jeŜeli w tym miejscu będzie budował Domator, 
to będzie miał moŜliwości szybkiego wybudowania i administrowania tymi 
nieruchomościami. Natomiast kaŜdy, kto by nawet stanął do przetargu, musi 
się ułoŜyć ze spółdzielnią, co do włączenia się w infrastrukturę. Ponadto 
patrząc na uchwałę 440, jeŜeli byłoby zainteresowanie inwestora, to 80% 
kosztów związanych z infrastrukturą techniczną leŜy po stronie miasta. 
Broniąc finansów publicznych, w zdecydowany sposób opowiadam się za 
tym, Ŝeby ta nieruchomość była sprzedana dla Spółdzielni Mieszkaniowej bo 
dla miasta jest to interes.  
 
Radny Jan Gierada 
Kilka praktycznych uwag. Skoro mówimy dzisiaj o 300 zł za metr 
kwadratowy, Ŝebyśmy wzięli więcej o 50 zł na metrze, razy 4000 metrów to 
rachunek jest 200.000 zł, jak powiedział pan radny Gągorowski. Gdyby dzisiaj 
pan Prezydent kupił 7 mieszkań po 50 metrów kwadratowych, to jest 
350 metrów kwadratowych. Tylko tysiąc złotych róŜnicy, to jest minimum, to 
o czym mówił radny Bogucki, bo i jest moŜliwe więcej niŜ 1.000 zł róŜnicy 
w cenie metra kwadratowego, daje nam 350.000 zł. Czyli osiągamy zysk 
150.000 zł. Nie licząc reszty – infrastruktury, zieleni, przystosowania bloku do 
całego osiedla. Mówiąc najogólniej, kto nie umie liczyć strat, panie 
Gągorowski, zysków nie osiąga. A po drugie, czy chciałby pan mieć osiedle 
PO i na tym osiedlu postawić siedzibę PiS-u? Bo ja, jako Domator nie 
chciałbym takich rzeczy. W stosunku do faktycznych zysków, to co 
powiedziałem, trzeba umieć policzyć w obydwie strony i dojdzie się do 
świadomości tego, Ŝe nie trzeba tu filozofować, tylko wziąć rozsądek nad górą 
emocji. Tak na końcu, wydaje mi się, Ŝe pan Karyś występuje pod kaŜdą 
postacią. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Została wywołana w dyskusji, więc zabiorę głos. Informacja została 
przekazana w całości, to fakt, poparłam projekt sprzedaŜy tego terenu dla 
osiedla Domatorka ale zaproponowałam warunek, który został spełniony, 
o którym mówił Przewodniczący, czyli tego iŜ do dyspozycji miasta zostaną 
przekazane mieszkania w danych budynkach, budowanych na tym terenie. 
Myślę i tu bym chciała zwrócić uwagę, bo moja wypowiedź musi mieć jakiś 
konkret i chciałbym państwu zwrócić uwagę, wszystkich radnych, na ten 
zabieg. Do tej pory nie wiem czy był stosowany, ja nie pamiętam ale krótko 
jestem radną. Myślę, Ŝe jest to rozsądne, Ŝe jeŜeli idziemy na jakieś ustępstwa, 
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bo bądźmy świadomi faktu, Ŝe idziemy na ustępstwo tej spółdzielni, to 
równieŜ oczekujmy od nich, Ŝe oni teŜ w jakiś sposób wystawią do nas rękę. 
Prośba, np. o przekazanie mieszkań do dyspozycji miastu w momencie, kiedy 
tych mieszkań mamy cały czas za mało, wydaje się być jak najbardziej słuszna 
i w tym przypadku odpowiednia. Tylko spełniłam swój warunek. Głosowałam 
za i myślę, Ŝe jest to wystarczająco, odpowiedni moment Ŝeby teraz to 
państwu przekazać.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
W trybie ad vocem. Pan Jan Gierada, jak zwykle, barwnie zaczepia kaŜdego 
radnego po kolei, Ŝartobliwie teŜ, z tym, Ŝe pan radny Gierada, wyszedł co 
prawda, ale pewnie mnie słyszy na korytarzu. Zwracam się do niego. Chyba 
juŜ ma pewność, Ŝe spółdzielnia sprzeda, czy te osiem mieszkań będzie taniej 
znacznie. Na pytanie, czy gdyby wygrał deweloper, i miał takie warunki, to 
czy teŜ by nie oddał ośmiu a moŜe dziesięciu mieszkań? Ta matematyka jest 
chyba względna dla pana Jana.  
 
Jarosław Karyś, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Nie myślałem Ŝe kiedyś to powiem na tej sali ale moŜe mniej róbmy tu 
polityki, więcej zajmijmy się miastem. Ja sam identyfikuję się bardzo jasno 
politycznie, natomiast w tym wypadku myślę, Ŝe najwaŜniejsze jest dobro 
miasta. Nie moŜemy tego dzielić na to, Ŝe mówi to Platforma Obywatelska czy 
PiS, czy SLD, czy teŜ inny Klub reprezentowany na tej sali. Po prostu musimy 
podejmować racjonalne decyzje. Ten ostatni punkt, o którym powiedziała pani 
Katarzyna, pani radna Katarzyna Zapała, był być moŜe decydującym. Ktoś 
inny moŜe powiedzieć a dlaczego nie zapytać dewelopera o to, czy nie odda 
dziesięciu czy pięciu mieszkań. Nie do końca tak jest. My teŜ nie przymusimy 
Domatora, do tego, Ŝeby te mieszkania sprzedał. On dał pewną deklarację 
publiczną. Tylko na tej zasadzie moŜemy uznać, Ŝe ta deklaracja będzie 
realizowana. Natomiast te inne czynniki, które są dość istotne, pewna 
pragmatyka budowania, w tym wypadku zawaŜyły. Ja podkreślam jeszcze raz, 
do końca miałem wątpliwości ale trzeba było podjąć decyzję. Nie moŜna 
chować głowy w piasek, czasami trzeba podjąć nawet decyzję, która wydaje 
się kontrowersyjna.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Pozwolą państwo, Ŝe do większości nie będę się ustosunkowywał, dlatego, Ŝe 
moi przedmówcy, którzy wyraŜali swoje stanowisko aprobujące, 
wystarczającą ilość argumentów przytoczyli. Natomiast ja mam tylko słowo 
do pana Przewodniczącego Gągorowskiego. Panie Przewodniczący, my nie 
jesteśmy zdeklarowanymi, programowymi przeciwnikami spółdzielni. Wie 
pan dlaczego? Tam mieszka prawie połowa mieszkańców naszego miasta. 
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I jeszcze długo, długo będzie. Nawet jeŜeli nastąpi pełne wyodrębnienie lokali, 
to i tak nadal zarządcą zostaną spółdzielnie. To naprawdę są partnerzy. 
Odnosząc się do kwestii związanej z deweloperem, o czym wspominał pan 
Przewodniczący Wołowiec. Tak, tylko Ŝe z deweloperem nie moŜna 
negocjować mieszkań, dlatego, Ŝe ustawa nie przewiduje dla dewelopera trybu 
bezprzetargowego. Natomiast przewiduje dla spółdzielni, która nie moŜe z tej 
inwestycji pozyskać zysku dla siebie.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
RównieŜ ad vocem. Jak to mawiał jeden z premierów. Panie dyrektorze, 
zadziwiające jest to co pan mówi ale poniewaŜ jest pan błyskotliwym 
dyrektorem to rozumiem, Ŝe chce pan mi wsadzić, Ŝe ja jestem przeciwnikiem 
połowy mieszkańców Kielc. Tak?  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
To pan to powiedział. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Powiem panu, Ŝe te spółdzielnie, te zarządy i te rady nadzorcze, mieszkańcy 
teŜ mają wyrobione zdanie. TeŜ nie funkcjonują charytatywnie, za darmo, bo 
tam ludzie zarabiają pieniądze i to nie małe. Mieszkańcy to jedno, spółdzielnie 
to drugie.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Będzie to moja krótka odpowiedź. Wiele rzeczy pada. Wiele zarzutów pada 
i jakby takich niedowierzań albo nieufności dla innych podmiotów 
gospodarczych, które nazwę deweloperami. Chciałem zaznaczyć, Ŝe nowo 
budujące się mieszkania, około 95% budują deweloperzy. JeŜeli będzie nasze, 
takie nastawienie, Ŝe deweloper to jest złym inwestorem, to kto będzie 
w Kielcach budował? Pan twierdzi, Ŝe deweloperzy są zachłanni i pazerni. 
Nie. Bo 95% mieszkań oni budują. Na tym miasto zyskuje. Bo oni tą 
koniunkturę nakręcają. Oni najwięcej mieszkań dają. Ja jestem przeciwny 
uŜywaniu takich argumentów. To się dzieje nagminnie.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Panie Przewodniczący. Trochę dziwi mnie pana stanowisko, dlatego, Ŝe 
w porządku obrad dzisiejszej sesji mamy sprzedaŜ nieruchomości przy ulicy 
Planty. O ile pamiętam to był pan zagorzałym oponentem sprzedaŜy tej 
nieruchomości w drodze przetargu. KtóŜ inny będzie ją mógł kupić jak nie 
deweloper? PrzecieŜ to będzie przetarg. Ponadto w tym roku mamy mnóstwo 
nieruchomości i mnóstwo powierzchni. Pan Przewodniczący usiłował, tym 
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razem ze swej strony, włoŜyć w moje usta stwierdzenie, Ŝe jesteśmy przeciwni 
deweloperom.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę państwa, Ŝeby nie zagroziło nam zbiorowe zachłyśnięcie się tymi 
sprawami, które mamy wkładane w usta, przerwijmy juŜ dyskusję 
i zagłosujmy. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/499/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Triasowej i Massalskiego. 
 
Do pkt. 7.7 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Al. Solidarności. 
Nieruchomość o pow. 658 m2. Nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość. UŜytkownik wieczysty nieruchomości przyległych wystąpił 
z wnioskiem o nabycie tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Jest to 
jak najbardziej 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 XXIII/500/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy Al. Solidarności. 
 
Do pkt. 7.8 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Malczewskiego. 
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Projekt dotyczy nieruchomości o powierzchni niewiele większej niŜ 600 m2. 
SprzedaŜ zgodnie z przeznaczeniem dla obowiązującego dla tego terenu planu 
zagospodarowania przestrzennego, który działkę tą przeznacza na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość znajduje się 
w ogrodzeniu osoby fizycznej. Jest naturalnie obciąŜona za bezumowne 
korzystanie i ta osoba wnosi opłaty. Postępując zgodnie z planem i chcąc 
uregulować ten stan proszę o wyraŜenie zgody na jej sprzedaŜ. 
 
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 XXIII/501/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Malczewskiego. 
 
Do pkt. 7.9 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Planty. 
To wspomniany przeze mnie projekt, który został wywołany sytuacją, która 
jest związana z tym, Ŝe my czekaliśmy ze zgłoszeniem tej uchwały na 
rozstrzygnięcie przetargu nieruchomości sąsiedniej, która pozostaje 
w uŜytkowaniu wieczystym PKP. Z tego co wiemy, tamten grunt znalazł juŜ 
nabywcę. Dlatego, chcąc zachować pewien ład przestrzenny i odpowiednio 
wcześniej móc przystąpić do pracy nad procedurą zbycia tej nieruchomości, 
proponujemy tą nieruchomość do sprzedaŜy teraz. Dodam, Ŝe na tym terenie 
jest opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Pan dyrektor wywołał mnie do odpowiedzi poprzednim wystąpieniem. Moja 
wypowiedź na Komisji dotyczyła tego, Ŝe tą nieruchomość, mój wniosek był, 
Ŝeby sprzedać po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Pan 
się z tym zgodził. JeŜeli pan się z tym zgodził to ja nie widzę jakiegoś 
problemu. Pan mówił Ŝe ja byłem przeciwny, ja jestem za, tylko po 
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Ja od początku twierdziłem, Ŝe tak będzie.  
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Radny Marek Wołowiec 
Ja miałem pytanie do pana dyrektora, dlaczego ta uchwała jest tak bardzo 
wcześnie robiona? Pan mi odpowiedział na pytanie, Ŝe procedury przetargowe 
trzeba realizować przez rok. Ale w kaŜdym razie, jestem usatysfakcjonowany, 
Ŝe będzie to sprzedawane dopiero po opracowaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/502/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Planty. 
 
Do pkt. 7.10 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości przy ul. Hauke Bosaka. 
Jest to nieruchomość, która jest zabudowana. Bardzo mała działka – 87 m2, 
zabudowana maleńkim pawilonem, którego nakłady stanowią własność 
Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów. Nie ukrywam, Ŝe 
optowaliśmy za tym, Ŝeby tą nieruchomość sprzedać w trybie 
bezprzetargowym na rzecz firmy, która to zabudowała. Niestety Spółka nie 
jest w stanie wykazać się dokumentami potwierdzającymi legalność tych 
nakładów. Dlatego pozostaje nam tryb przetargowy.  
 
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 XIII/503/2008 z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Hauke 
Bosaka. 
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Do pkt. 7.11 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Skalistej. 
Nieruchomość mała, w ciągu pawilonów handlowych. SprzedaŜ w trybie 
przetargu. 
 
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 XXIII/504/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Skalistej. 
 
Do pkt. 7.12 
 
Filip Pietrzyk dyrektor W ydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Stolarskiej 5. 
Jest to często spotykana na ostatnich sesjach sprzedaŜ udziałów. W tym 
miejscu mamy do czynienia z prawie 40% udziałem. Drugi współwłaściciel 
wystąpił z wnioskiem o nabycie udziałów. W celach regulacyjnych, 
nieruchomość powinna mieć jednego właściciela. Ustawa, jeŜeli 
współwłaściciel wyraŜa ochotę, rezerwuje dla niego tryb bez przetargu.  
 
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 XXIII/505/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy Stolarskiej 5. 
 
Do pkt. 7.13 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 



 54 

nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicach Jałowcowej 
i Rakowskiej. 
Zamiana nieruchomości gminnej ok. 100 m2 na nieruchomość osób 
prywatnych o powierzchni około 200 m2. Miasto potrzebuje tej działki pod 
realizację drogi, a osoby fizyczne chciałyby nabyć naszą część w celu 
poprawienia zagospodarowania swoich nieruchomości.  
 
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 XXIII/506/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Kielcach przy ulicach Jałowcowej i Rakowskiej. 
 
Do pkt. 7.14 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
nabycia przez Miasto Kielce prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Piaski Nad Rzeką. 
Jest to jedna z dwóch uchwał o niemal identycznej treści. Jest to nieruchomość 
niefunkcjonalna, stanowiąca kawałek przyrzecza. Nieruchomość ta jest 
przeznaczona decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego pod urządzenie 
ścieŜki rowerowej. PoniewaŜ nieruchomość ta stanowi obciąŜenie dla ich 
właścicieli, oni nie są w stanie w Ŝaden sposób jej wykorzystać a stanowi dla 
nich jedynie obciąŜenie, poniewaŜ muszą ponosić opłaty podatku od 
nieruchomości. Właściciele wyraŜają wolę przekazania tej i następnej 
nieruchomości, będącej przedmiotem kolejnej uchwały w darowiźnie na rzecz 
miasta.  
Działka o pow. 0,0554 ha. 
 
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 XXIII/507/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce 
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prawa własności nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Piaski Nad Rzeką. 
 
Do pkt. 7.15 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
nabycia przez Miasto Kielce prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Piaski Nad Rzeką. 
Działka o pow. 918 m2. Uchwała identyczna jak poprzednia. 
 
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 XXIII/508/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Piaski Nad Rzeką. 
 
Do pkt. 7.16 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
nabycia przez Miasto Kielce prawa własności nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 8. 
Jest to uchwała wieńcząca cykl zamian pomiędzy miastem a samorządem 
Województwa Świętokrzyskiego. Na poprzedniej sesji podejmowaliśmy 
uchwałę o przekazaniu łącznika przy ul. Olszewskiego i lądowiska dla 
śmigłowców przy szpitaliku przy ulicy Langiewicza. Dzisiejsza uchwała to 
wyraŜenie zgody na przyjęcie darowizny od marszałka budynku połoŜonego 
przy ulicy Karczówkowskiej 8. Najprawdopodobniej będzie on przeznaczony 
na cele oświatowe.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/509/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kielce 
prawa własności nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Karczówkowskiej 8. 
 
Do pkt. 7.17 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia jako 
wkładu niepienięŜnego (aportu) do Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ulicy Puscha i ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Uchwała zgłoszona w dniu dzisiejszym. Łączna powierzchnia tej 
nieruchomości to ponad 4 ha. Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt. Pozwolę sobie zaprezentować krótką prezentację 
dotyczącą tej nieruchomości. Tereny te stanowią niezagospodarowany teren, 
w większości stanowiący miejsce składowania odpadów róŜnego rodzaju. 
Teren jest pofałdowany z lekkim spadkiem w kierunku torów. Komitet 
społeczny, który zawiązał się z planowaną przez miasto inwestycją, którego 
przedstawiciele są na tej sali, proponuje zachowanie tego terenu jako 
rezerwatu. Nasza nieruchomość nie graniczy z działką, na której znajduje się 
rezerwat. Znajduje się w znacznym oddaleniu od samego rezerwatu. Od 
samego rezerwatu będzie to 120-150 metrów. Od samego wyrobiska, które 
stanowi granicę rezerwatu, będzie to mniej więcej tego rzędu odległość. Był 
szereg dyskusji z mieszkańcami, szereg audycji radiowych i wypowiedzi 
prasowych, mieszkańcy są Ŝywo zainteresowani. Chcąc wyjść naprzeciw 
mieszkańcom i oczekiwaniom społecznym, zdecydowaliśmy się, pan prezes 
Skowron opracował koncepcję zagospodarowania tego terenu, na którym 
proponowano postawieni ośmiu bloków. W celu zapewnienia mieszkańcom, 
choćby częściowego spełnienia ich postulatów, polegających na utrzymaniu 
istniejących tam w tej chwili, będących w złym stanie technicznym obiektów 
sportowych oraz zapewnienia miejsc do zabaw dzieci, zieleni, TBS na tym 
osiedlu chce odstąpić od budowy na pewno dwóch a być moŜe nawet od 
trzeciego bloku. Na tej powierzchni będą mogły być zlokalizowane 
wspomniane obiekty. Będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.  
 
Zdzisław Skowron, Prezes Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
Przekazanie terenu, o którym mówił przed chwilą dyrektor Pietrzyk, na 
osiedlu Ślichowice, wywołało sporo emocji, szczególnie wśród mieszkańców. 
Z tego tytułu odbyło się wiele spotkań w kieleckich mediach, przy udziale 
dziennikarzy radia, prasy i telewizji. Jest to teren o wielkości 4,3 ha, z czego, 
zgodnie z koncepcją pod zabudowę ma pójść około 6500 m2. 11.000 m2 będzie 
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przeznaczone pod ulice, alejki i parkingi a około 25.000 m2, czyli 2,5 ha 
pozostanie terenami zielonymi. Ani w jednym momencie, podczas realizacji 
tego zadania nie zamierzamy szkodzić miejscu, które się nazywa rezerwat. 
Aczkolwiek jest to decyzja z 1952 roku, jest to rezerwat opuszczony, 
pozostałość wyrobiskowa i jest to tak zwany rezerwat nieoŜywiony, nie 
potrzebuje Ŝadnej otuliny o której się tu mówi. Niemniej jednak będziemy 
dbać o to, Ŝeby ten teren był poszanowany. Dzisiaj, mimo pięknych słów 
mieszkańców osiedla, ten teren jest zanieczyszczony. Nikt tam nie 
zanieczyszcza, tylko mieszkańcy tego osiedla. Masę papierów, odpadów 
i prawdaŜ zwierzątka czworonoŜne zostawiają swoje ślady. Ten teren będzie 
zielony, dopiero wtedy, kiedy zajmie się tym TBS. Będą bloki. Ludzie 
czekają. Mamy ponad 600 podań. Budynek na ul. Pusha zrobił nam znakomitą 
reklamę, bo jest to najładniejszy budynek na osiedlu Domatora. To jest 
budynek TBS-owski, który tam stoi. Zarówno z małą infrastrukturą jak i sam 
z punktu widzenia architektonicznego. Dziennie wpływa 3,4,5 podań Ŝeby 
mieszkać w zasobach TBS-u. Z tego miejsca chcę zagwarantować, bo moim 
szefem, walnym zgromadzeniem jest pan Prezydent, Ŝe będziemy dokładać 
absolutnej staranności, Ŝeby nie zakłócić w Ŝadnym momencie Ŝycia na 
osiedlu. śeby prowadzić realizację tego zadania w taki sposób, Ŝeby nie było 
utyskiwań ze strony zarówno gospodarza, czyli Spółdzielni Domator. 
Pozostaną na tym terenie, tereny zielone. Pozostaną równieŜ miejsca dla 
rekreacji. To nie będzie klepisko jak teraz, które się nazywa boiskiem a będzie 
boisko dla młodzieŜy. Dla tych, którzy będą cokolwiek chcieli robić w sporcie. 
Będzą dwa boiska, dla piłki noŜnej (oczywiście niepełnowymiarowe, tam 
Korona nie przyjedzie, nie będzie grać) będzie to boisko dla młodzieŜy oraz 
drugie boisko w postaci moŜliwości zajęć w koszykówkę albo w piłkę 
siatkową. śeby to się stało, tak jak dyrektor Pietrzyk powiedział, rezygnujemy 
z dwóch bloków, które znalazły się na etapie koncepcji i zamiast 
oczekiwanych około 400 mieszkań, będzie tam w granicach 300-320 
mieszkań. Są to budynki od trzech do siedmiu klatek, podpiwniczone 
z parkingami, z boksami garaŜowymi, podobne do tego obiektu, który powstał 
na ulicy Pusha. Myślę, Ŝe to co powiedziałem przed chwilą będzie wdraŜane 
podczas realizacji zadania. Na decyzję dzisiejszą Rady Miejskiej, państwa 
tutaj czekają rodziny, które złoŜyły dokumenty w TBS-ie. Proszę mi wierzyć, 
Ŝe odbywam masę rozmów z tymi, którzy chcą mieszkać w TBS-ie. To są 
ludzie, którzy uwaŜają mieszkanie za szczęście, za wyznacznik szczęścia, za 
ogromną radość. Gdyby tak się stało, Ŝe nie zdołamy dziś przeforsować tej 
sprawy to po pierwsze opóźnimy o minimum jeden rok cykl realizacyjny 
przygotowania ewentualnych, innych zasobów mieszkaniowych. W Polsce jest 
tak, Ŝe Bank Gospodarstwa Krajowego zbiera dokumenty tylko do września 
danego roku. W tym czasie my musimy przygotować 44 róŜne dokumenty, 
zrobić specyfikację pod dokumentację, zrobić przetarg na dokumentację 
i w zestawie pełnej dokumentacji przekazać wniosek o udzielenie kredytu do 
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Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy na to niewiele tych miesięcy. KaŜdy 
dzień się tu liczy. Dlatego teŜ chcę przeprosić, Ŝe to tak w przyspieszonym 
tempie ale wymagają tego pewne przepisy i jeŜeli nie zdąŜymy do września to 
musimy czekać kolejny rok na złoŜenie tych dokumentów. Dlatego, z mojej 
strony, olbrzymia prośba Ŝeby państwo, mimo jakiś tam rozterek, bo 
oczywiście kaŜde płuca miasta są potrzebne, kaŜde tereny są potrzebne ale 
pamiętajmy, Ŝe jesteśmy aglomeracją miejską, Ŝe ludzie na Sienkiewicza, czy 
w Warszawie na Marszałkowskiej nie mają gdzie oczekiwać terenów 
zielonych a one tam pozostaną. One tam będą i będą uporządkowane. Ci 
ludzie, którzy dzisiaj protestują, zapewne kiedyś przyjdą i powiedzą „chyba 
nie mieliśmy racji”, tak jak mnie to spotkało podczas pobytu na tej pseudo 
łące, kiedy przyszła jedna z lokatorek bloku wojskowego, który najbardziej 
protestował Ŝebyśmy stawiali budynek na ulicy Pusha i powiedziała „nie 
wiedziałam, Ŝe taki blok, z takim wyposaŜeniem tu wyrośnie, dziś jestem 
pewna, Ŝe się myliłam”. Myślę, Ŝe podobnie powiedzą ci, którzy dzisiaj 
protestują. śe będzie to teren zamieszkały przez ludzi z Akademii 
Świętokrzyskiej obecnie uniwersytetu, z Politechniki. Ja nie chcę dzielić ludzi 
w jakikolwiek sposób bo byłoby to z mojej strony ale będą to mieszkania dla 
ludzi naszego miasta, pod potrzeby równieŜ miasta. Porozumienie z miastem 
nastąpi, potrzeby są duŜe, wykwaterowań itd. Wobec tego jeszcze raz 
zwracam, się z prośbą, proszę o poparcie wniesionej przez wydział dyrektora 
Pietrzyka uchwały. Przy okazji chciałem podziękować dyrektorowi Gieradzie 
za ciepłe słowa na początku dyskusji, kiedy były tam wątpliwości, co to 
znaczy TBS. Ja nie chce dzisiaj wyjaśniać skrótu TBS i czym się zajmuje, bo 
ja przygotowałem dla Komisji Gospodarki Przestrzennej taki materiał – TBS 
w pigułce. Państwo, członkowie Komisji pana Przewodniczącego Karysia, taki 
dokument dostali i wiedzą o tym czym się zajmujemy, jakie zasoby mamy 
i jak będziemy dalej się rozwijać. Czy będziemy się rozwijać? Bardzo duŜo 
zaleŜy tu od dzisiejszej decyzji państwa.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Komisja Gospodarki Przestrzennej rozpatrywała powyŜszą uchwałę na 
spotkaniu, które odbyło się dzisiaj w przedłuŜonej znacznie przerwie sesji 
Rady Miasta. Zawsze wnikliwie rozpatrujemy te problemy, które dotyczą 
bezpośrednio ludzi. Dlatego, teŜ między innymi na to spotkanie przybyli 
mieszkańcy dzielnicy i tej części mieszkańców, którzy protestują przeciwko 
budowie osiedla TBS-u. Pozwoliliśmy wypowiedzieć swoje argumenty, 
przedstawiliśmy teŜ swoje racje i argumenty, które przemawiają za zabudową 
tego terenu przez TBS. Ostatecznie Komisja czterema głosami za przy dwóch 
wstrzymujących się zaakceptowała tą uchwałę i proponuje przyjąć ją w formie 
niezmienionej. Co zadecydowało, Ŝe podjęliśmy taką a nie inną decyzję. Po 
pierwsze, jak powiedział pan Prezes, i pan dyrektor wcześniej, ten teren jest 
bardzo znacznie oddalony od wyrobiska, które jest rezerwatem geologicznym. 
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Jest to odległość rzędu ponad stu metrów. Działki, które zamierza przejąć TBS 
nawet nie sąsiadują bezpośrednio z tymŜe wyrobiskiem. Z planu dość 
wyraźnie widać, Ŝe jest wiele budynków, które juŜ w tej chwili są w znacznie 
mniejszej odległości od tego wyrobiska niŜ budynki, które zostały 
zaplanowane. Jest to dość istotny argument w tej kwestii. Przy załoŜeniu, które 
pan prezes potwierdził, Ŝe TBS jest skłonny zrezygnować z co najmniej dwóch 
budynków mieszkalnych i ewentualnie rozpatrzyć moŜliwość rezygnacji 
z kolejnego budynku, oczywiście po szczegółowej analizie, nie widzieliśmy 
powodu, Ŝeby nie zaakceptować pozytywnej opinii w tej sprawie. Na dzień 
dzisiejszy ten teren jest całkowicie zaniedbany. W dniu wczorajszym byliśmy 
i oglądaliśmy tą działkę i widok jest naprawdę niezachęcający. Tak naprawdę 
na dzień dzisiejszy jest to wysypisko. Wydaje mi się, Ŝe przy całym szacunku 
dla mieszkańców, którzy protestują, ja rozumiem te protesty, są to protesty, 
które po przemyśleniach zamienią się jednak w akceptację tych rozwiązań. 
Tym bardziej, Ŝe TBS zobowiązał się do budowy tam, z prawdziwego 
zdarzenia obiektów sportowych, słuŜących z pewnością całej społeczności tam 
zamieszkującej. To po krótce tyle. Komisja wyraziła opinię pozytywną.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Zastanawiam się, czy ten TBS dla Domatorka to nie tak jak biuro PiS-u na 
osiedlu PO. Pomijając tą kwestię chciałabym Ŝeby państwo pamiętali o tym, iŜ 
jednak ten rezerwat, który znajduje się na Ślichowicach to jest jeden z pięciu 
takich rezerwatów w Europie. Chcę Ŝeby świadomie podjąć tą decyzję, Ŝeby 
kaŜdy świadomie ją podjął. Takie rezerwaty są naprawdę rzadkością i moŜe 
naleŜy o nie bardziej zadbać. MoŜe to jest dobry moment, Ŝebyśmy wskazali 
to miejsce, jako miejsce o szczególnej dbałości miasta. Ponadto fakt, jesteśmy 
w stanie się zgodzić na tą inwestycję, właśnie z tego względu, Ŝe prezes 
zobligował się do usunięcia tych dwóch budynków a moŜe i trzeciego. Mam 
nadzieję Ŝe teŜ trzeciego, co pozwoli dać większy obszar na park i na tereny 
zielone w tym rejonie. MoŜe w ten sposób, dzięki naszym zabiegom te tereny, 
w sumie rezerwatu jakŜe istotnego dla ludzkości, dla naszej historii zostaną 
zachowane na duŜo dłuŜej. Pamiętajmy o tym, Ŝe to nie tylko kwestia bliskości 
budowy, ale równieŜ ilość osób mieszkających w najbliŜszym otoczeniu 
rezerwatu jest równieŜ czynnikiem wpływającym na jego charakter 
i moŜliwość przetrwania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Dla wyjaśnienia, chciałem poinformować, Ŝe Domatorek to taki klubiczek na 
osiedlu Domator. 
 
Radna Alicja Obara 
Ja tylko chciałam potwierdzić wiarygodność tego o czym mówił pan prezes 
Skowron. Ja jestem mieszkanką TBS-u. Zapewniam, Ŝe TBS bardzo dba 
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o otocznie swoich bloków. To znaczy, dba o zieleń i o place zabaw dla dzieci 
i o ścieŜki i o wszystko co te bloki otacza. Myślę, Ŝe warto zaufać. To na 
pewno będzie piękne osiedle i na pewno mieszkańcy, którzy będą w nim 
mieszkać, będą zadowoleni i tak jak mówił pan prezes wcześniej, myślę, Ŝe 
mieszkańcy innych bloków z czasem przekonają się, Ŝe naprawdę było warto. 
To stworzy równieŜ dla nich, jakieś tereny zielone i zamiast bałaganu będą 
jakieś piękne tereny do spacerów.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Praktycznie rzecz biorąc, z tego co zdołałem się zorientować to protest, czy 
jakby brak zgody lokalnej społeczności wynika głównie z zagroŜenia tych 
terenów zielonych i tego rezerwatu geologicznego który jest tam głównym 
punktem. Natomiast deklaracje ze strony prezesa Skowrona i rozwiązanie, 
które powinno zadowolić wszystkie strony jest w tym momencie 
rozwiązaniem satysfakcjonującym. Powinno być, bo trudno mi się tu 
wypowiadać w imieniu tej społeczności lokalnej. Natomiast chciałem zwrócić 
uwagę na jeden moment, to znaczy, pomiędzy tym terenem, który w tym 
momencie, o którym będziemy głosować o przekazanie tego terenu dla TBS-u 
a tym miejscem, gdzie rezerwat geologiczny występuje znajduje się równieŜ 
niezagospodarowana przestrzeń. Tą właśnie przestrzeń, łączącą rezerwat 
z osiedlem TBS-u, naleŜałoby uporządkować i zaprojektować w sposób 
zorganizowany tak, Ŝeby stworzyła się pewna całość, właśnie dla tego 
rezerwatu. Tam gdzie przybywają róŜnego rodzaju wycieczki, tam gdzie są 
ciągi piesze i spacerowe dla mieszkańców. Powinno być to w sposób 
zorganizowany zaplanowane przy jakimś tam wydatkowaniu pewnych 
środków ze strony miasta zagospodarowane. To powinno być w najbliŜszym 
czasie rozpatrzone i wtedy będzie to satysfakcjonujące dla wszystkich 
mieszkańców. To jest kompromis, o który nam chodzi. NaleŜy sprawę 
doprowadzić do końca.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mój limit na krytykę dzisiaj się wyczerpał. Ja jestem za. Mam tylko pytanie, 
Ŝebyśmy wyjaśnili jedną rzecz, nie odnośnie tego miejsca tylko TBS-u. MoŜe 
to jest okazja. Zacytuję artykuł z Gazety Wyborczej z 15 grudnia 2005 roku, 
z ogólnopolskiej, z gospodarki. Jest taki fragment: „Z danych ministerstwa 
Transportu i Budownictwa wynika, Ŝe w skali całego kraju powstaje coraz 
mniej TBS-ów. W 2004 powstały cztery. Są miasta, które rezygnują ze 
wspierania TBS-ów. Niedawno zapowiedział to Prezydent Kielc, tłumacząc Ŝe 
woli skupić się na budownictwie komunalnym bo łatwiej zdobyć na nie 
państwowe pieniądze.” Ja chciałbym zapytać pana Prezydenta, jak to się ma 
do tego, Ŝe dzisiaj idziemy w tym kierunku – TBS-ów. Pytam dlatego, Ŝe co 
z budownictwem komunalnym? 
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Radny Jan Gierada 
śeby umysły trochę rozluźnić zmieniam osiedla PO i PiS na SLD i SDPL. 
śeby lepiej to pasowało. Wracając do meritum. Tak jak mówiłem, bez 
podlizywania się panu Skowronowi, który się zawsze otaczał pięknem, o czym 
się nieraz przekonałem, na te budynki jest ogromne zapotrzebowanie. Dziś nie 
kaŜdego jest stać kupić za dwieście czy trzysta tysięcy mieszkanie a zapłacić 
piętnaście czy trzydzieści tysięcy wkładu kaucyjnego do TBS-u. Oczywiście 
trzeba pogodzić pewne elementy i ludzi którzy tam mieszkają. Myślę, Ŝe 
rezygnacja z tych dwóch, lub trzech obiektów i poszerzenie tej odległości, 
otuliny od tych obiektów, na pewno da komfort obu stronom. Jest takie stare 
powiedzenie, Ŝe jak jest kobieta zgodna to cała wieś jest zadowolona. Jeśli pan 
Skowron jest takim pedantem, a jest nim i tak dobrze to wszystko zrobi, 
zaprojektuje, o czym mówiła pani radna Obara, to myślę, Ŝe mieszkańcy tego 
osiedla więcej zyskają aniŜeli w tej chwili mają. Dlatego będę popierał, Ŝeby 
powstały tam te bloki. Przypomnę państwu tylko, Ŝe 12 marca został 
otworzony bardzo istotny dla tego województwa, nie tylko dla miasta oddział 
kardiochirurgii, gdzie sprowadziło się do Kielc, zajmują w tej chwili internaty, 
bursy, wiele młodych pielęgniarek z Zabrza, Warszawy, Katowic, Krakowa 
i ich nie jest stać na mieszkania. Ich nie stać jest na mieszkania. TeŜ będą 
występowały ja je będę popierał. Występuję w dwóch postaciach, jako 
dyrektor szpitala i jako radny, będę popierał by uzyskały jakąś moŜliwość, 
w przyszłości, mieszkania w TBS-ie. Bo tylko na takie moŜe je być stać. 
Dlatego, z całego serca, proszę wszystkich o potraktowanie tego tematu 
powaŜnie. JuŜ trzeba myśleć o następnych terenach dla TBS-u w przyszłości, 
Ŝeby nie było takiej sytuacji, Ŝe mamy jakąś przerwę w wykonawstwie.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
W pierwszej chwili nie zamierzałem zabrać głosu, zostałem z kolei wywołany 
do odpowiedzi przez panią radną Zapałę. Widać tak to juŜ dzisiaj jest. Do 
pewnych frywolności pana radnego Gierady przyzwyczaiłem się i szanuję to. 
Natomiast jestem zaskoczony tą frywolnością w ustach pani radnej Zapały. 
Proszę mi wyjaśnić co to znaczy „biuro PiS-u w dzielnicy, czy teŜ spółdzielni 
Platformy Obywatelskiej”. Z takich moŜe Ŝartobliwych pytań, czyŜby zdanie 
Platformy zmieniło się i są juŜ gorącymi zwolennikami spółdzielni 
mieszkaniowych? Czy teŜ inaczej, bo jest to sprawa powaŜna, wydaje mi się 
i mówię to z całym przekonaniem, Ŝe wszelkiego rodzaju gremia Rady 
Miejskiej, w tym komisje, obradują i argumenty, które są przedstawiane na 
tych posiedzeniach są argumentami logicznymi i w konkluzji prowadzącymi 
do pewnych decyzji a na Radzie Miejskiej powodowani chęcią ugrania 
pewnych spraw czy to politycznych czy własnych, bliŜej nieokreślonych, 
nagle zmieniamy zdanie. Nie jest to postawa godna zaufania. Miejmy trochę 
odwagi cywilnej bronić zdania czasami kontrowersyjnego. Z innej strony. 
Temat jest zbyt powaŜny, Ŝeby sobie Ŝartować. Najlepszym przykładem tego, 
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Ŝe temat jest powaŜny jest grupa mieszkańców osiedla, która wysłuchuje nas 
cierpliwie.  
 
Radny Robert Siejka 
Apeluję do wszystkich radnych, Ŝeby skończyli juŜ z upolitycznianiem 
gruntów, działek, osiedli, bo to chyba nie ma najmniejszego sensu. Sprawa 
ma, jak kaŜdy medal dwie strony. Pierwsza, bardzo waŜna to potrzeby 
mieszkaniowe mieszkańców Kielc, równieŜ te, wynikające z budowy bloków 
przez KTBS. Chcę abyście państwo dobrze mnie zrozumieli. Nigdy nie byłem 
przeciwnikiem tego typu budownictwa. Przypomnę Ŝe to w kadencji 1998-
2002 tworzyliśmy tę formę budownictwa w Kielcach. Z drugiej strony, jednak 
opór mieszkańców i protest tej dzielnicy. Z czego ten opór i protest wynika? Ja 
cały czas, z uporem będę dąŜył do tego, Ŝe te sprawy są załatwiane w sposób 
nieprawidłowy, jeśli chodzi o urzędników magistratu. Ja nie chcę być 
zaskakiwany w ostatniej chwili. Pozostałym radnym, przynajmniej w części, 
to nie przeszkadza. Co stało na przeszkodzie, Ŝebyśmy o tym temacie zaczęli 
rozmowę miesiąc temu, dwa, trzy tygodnie temu? Radni dowiadują się za 
pośrednictwem mediów o problemie. Mieszkańcy tej dzielnicy równieŜ. 
Zakładają komitet. Protestują przeciw tej sprawie do końca nie wiedząc jak to 
ma wyglądać. Dzisiaj pan prezes Skowron, stwierdził, Ŝe to będzie sześć, teraz 
juŜ moŜe pięć bloków, przedtem mówił o ośmiu, dziewięciu. Czyli jest 
moŜliwość rozmowy, jest moŜliwość konsultowani tych spraw, nie tylko 
z radnymi, bo takich konsultacji nie było, ale równieŜ z mieszkańcami. Dzisiaj 
się tłumaczy, Ŝe nie mamy czasu, bo kredytowanie, bo czas ucieka. 
Przepraszam panowie, to nie wiedzieliście pół roku temu Ŝe tak to wygląda? 
śe do końca września trzeba te sprawy pozałatwiać. Trzeba się było tą sprawą 
zająć wcześniej. Jeśli duŜa grupa mieszkańców Ślichowic, ponad osiemset 
osób, protestuje, składając swoje podpisy, to nie moŜna tych mieszkańców 
lekcewaŜyć. Wczoraj na antenie Radio Kielce, pan dyrektor Pietrzyk, 
powiedział Ŝe „Urząd Miasta nie ma zamiaru konsultować spraw związanych 
z budownictwem z jakimś samozwańczym komitetem”. Przepraszam, tak pan 
dyrektor powiedział i myślę, Ŝe pan Prezydent Lubawski odetnie się od tych 
słów, bo oprócz tego, Ŝe są radni, to są mieszkańcy miasta i protestują 
w określonej sprawie, to tym ludziom naleŜy się wyjaśnić, naleŜy się 
przedstawić koncepcję i być moŜe znajdzie się wyjście z sytuacji, które będzie 
godziło obie strony. Oczywiście zagłosuję za, jeśli ta propozycja idzie w tym 
kierunku. Z tego co wiem mieszkańcy teŜ nie są przeciwni budowie bloków 
TBS-u, tylko na określonych zasadach i warunkach. Tak, Ŝeby nie zniszczyć 
tego terenu, nie zniszczyć rezerwatu i Ŝeby mieli gdzie spacerować i Ŝeby były 
tereny pod rekreację. Bardzo bym prosił, Ŝeby juŜ nie uprawiać takiego stylu 
i traktować radnych powaŜnie, traktować powaŜnie równieŜ mieszkańców. 
Panu dyrektorowi Pietrzykowi radzę, by bardziej wstrzemięźliwie się 
wypowiadał, zwłaszcza, jeŜeli to idzie na Ŝywo.  
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Radna Katarzyna Zapała 
Moja wypowiedź nie była polityczna. Była raczej Ŝartobliwa. Pozwoliłam 
sobie na tą dozę frywolności, za co przepraszam. Mam nadzieję, Ŝe 
Przewodniczący Komisji się nie będzie gniewał.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Dzisiejsza sesja miała być dynamiczna, krótka. Niestety wlecze się. Chciałem 
przypomnieć tym, którzy mówili niemerytorycznie i nie na temat, Ŝe ich głosy 
są nagrywane. Współczuję pani Małgosi, Ŝe musi to wszystko protokołować. 
Zachęcam te koleŜanki i kolegów, którzy mówili nie w temacie, aby 
przeczytali sobie swoje głosy i wzięli sobie te uwagi na przyszłość. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zwołując sesję tak wcześnie, liczyłem na to, Ŝe radni przyjdą wypoczęci i ich 
głosy będą merytoryczne. W tej chwili udzielam głosu przedstawicielowi 
społeczności, która ma nieco inne zdanie na temat przekazania tej działki dla 
TBS-u. Proszę o zabranie głosu pana Kazimierza Kunisza. 
 
Kazimierz Kunisz, Komitet społeczny „Zielone Ślichowice” 
Stoję przed państwem, obdarzony zaufaniem komitetu społecznego, który 
niecałe dwa tygodnie temu się zawiązał. My protestujemy przeciwko 
zabudowie tego terenu, w pobliŜu unikalnego w skali europejskiej, rezerwatu. 
Kogo nasz komitet reprezentuje? śadnej partii politycznej. śadnych zielonych, 
co próbują nam przypisać. Pod protestem zebraliśmy w krótkim czasie ponad 
800 podpisów i to nie tylko mieszkańców Ślichowic czy Dalni. RównieŜ 
innych mieszkańców Kielc. Hasło ochrony kieleckich walorów 
przyrodniczych, pomysł budowy tu parku kultury i wypoczynku z torem 
saneczkowym, rowerowym, boiskami, ławeczkami a w oczekiwaniu 
niektórych nawet basenu, wyrwało z wszechogarniającego zniechęcenia sporą, 
jak na ograniczoną czasowo i przestrzennie akcję, liczbę mieszkańców Kielc 
a nawet okolic. Od wielu osób słyszeliśmy: „nic nie zdziałacie”, „to wszystko 
jest ustalone”, Ŝe nie zacytuję ostrzejszych sformułowań. Wiele osób było na 
tyle zniechęconych, Ŝe nawet nie pofatygowało się złoŜyć podpisu. Skala tego 
zwątpienia, nawet mnie samego zaskoczyła. CzyŜbyśmy tak daleko byli od nie 
tak dawnych przecieŜ ruchów obywatelskich, powszechnej euforii? 
CzyŜbyśmy tak uwierzyli w arogancję władzy i poddali się 
wszechogarniającemu zniechęceniu? Myślę jednak, Ŝe fakt, Ŝe przed 
państwem stoję, zdaje się przeczyć przynajmniej tym najczarniejszym 
scenariuszom. UwaŜam to za nasze małe zwycięstwo i mam nadzieję, Ŝe na 
tym się nie skończy. Szanowni państwo, osiemset głosów to nie jest mało. 
Dość powiedzieć, ze najbardziej popularni na tej sali radni, wszyscy wiemy 
kto, uzyskał w wyborach 2287 głosów. Dziesięciu radnych otrzymało mniej 
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niŜ nasze 800 głosów. Oczywiście kaŜdy z nich. Zatem, jednak w imieniu tak 
znaczącej grupy, chociaŜ niektórzy nazywają nas samozwańczą, przypadkową 
grupą, moŜe nawet po cichu przypadkowym społeczeństwem, pozwolę sobie 
przytoczyć niektóre oczekiwania i niektóre argumenty. Zacząć muszę od 
spraw oczywistych, które wielokrotnie artykułowaliśmy w mediach. Nie 
jesteśmy przeciwko TBS-om. Nie jesteśmy przeciwko budowaniu mieszkań. 
To jeden z najwaŜniejszych społecznie celów i marzenie wielu z nas. My 
jeszcze pamiętamy, jak na mieszkanie czekało się dwadzieścia i więcej lat. Nie 
kruszmy kopii o rzeczy oczywiste. My tylko pytamy, dlaczego te mieszkania 
mają być budowane właśnie tutaj? Czy mamy oczekiwać, Ŝe za jakiś czas 
będziemy budować osiedla na Karczówce przy Klasztorze? W parku Staszica, 
na Kadzielni? Nie ma miejskiego programu ochrony środowiska dla tego 
terenu? Nie ma planów rozwoju miasta? Nie ma innych terenów, gdzie moŜna 
budować? Nikt nam, ani nawet radnym, tego nie uzasadnił, przynajmniej do 
dzisiaj. Dlaczego budowa ma być właśnie tutaj? Było co najmniej kilka innych 
lokalizacji, o czym wiem. Dlaczego wybrano akurat Ślichowice, przy 
rezerwacie? My nie wiemy. Innych rzeczy teŜ nie wiemy. Czy przepustowość 
dróg będzie wystarczająca? Dla tych, którzy tam mieszkają jest to pytanie 
czysto retoryczne. Jak długo będziemy teraz wyjeŜdŜać z osiedla? Czy nie 
zabraknie moŜe wody w kranach? Skąd będzie ciepło na ogrzewanie tylu 
mieszkań? Czy kolektor ściekowy ma odpowiednią przepustowość? JuŜ teraz 
są problemy z wybijaniem ścieków. Ludzie mają prawo znać odpowiedzi na te 
pytania. Nie wystarczy dostarczyć garść suchych informacji na dzień przed 
głosowaniem. Nie wystarczy rzucić nośne społecznie hasło braku mieszkań. 
Czy koś mówił o mieszkaniach, gdy uchwalano środki na budowę stadionu, 
filharmonii, lotniska w Obicach? Nie szermujmy demagogią. Czy mieszkańcy 
nie mają prawa, po pracy w której nie mają czasu zajmować się na co dzień 
kontrolą swoich przedstawicieli i pracowników, bo Urząd Miasta, panie 
Prezydencie to pracownicy opłacani z naszych podatków. Czy oni nie mają 
prawa do odpoczynku na terenach zielonych? Nawet jeśli są zaśmiecone. Kto 
te tereny zaśmiecił? Mieszkańcy? Kto tam powinien sprzątać? Mieszkańcy? 
O śmieciach na Ślichowicach pisze się od lat. Od lat sześćdziesiątych. Autorzy 
koncepcji naukowej rezerwatu, bo nie jest prawdą Ŝe takiego rezerwatu to nie 
powinno być, oni teŜ o tych śmieciach piszą. Piszą o planach Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku, (Rusinowski, Kowalczewski, Wróblewski 
1974 rok) proszę sobie poczytać. Były juŜ te koncepcje. W Chorzowie 
przeznaczono 600 hektarów na Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Czy 
w Kielcach nie moŜna przeznaczyć kilku, czy kilkunastu. Panowie z Urzędu 
Miasta nie mówcie nam, Ŝe nie interesujemy się tym co się koło nas dzieje. 
Nie mówcie nam, Ŝe nic nie robimy, bo jak będzie trzeba to się chętni znajdą. 
Tak jak co roku znajdują się do sprzątania, przynajmniej na Dni Ziemi. Nie 
mówcie nam, Ŝe my mamy przynosić plany, opracowania, koncepcje. śe 
mamy sprzątać tereny leŜące w jurysdykcji miasta. To nie my wysypaliśmy te 
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zwały ziemi na działce, którą teraz chcecie przekazać. Nie było tego na 
zdjęciach. Nie było na tych zdjęciach teŜ boiska. Jeszce niedawno obiecywano 
nam tutaj zieleń, tory rowerowe – i to dwukrotnie. Jest tor saneczkowy, pełen 
dzieciaków zimą. Jest jedno boisko i drugie rozpoczęte. Jest punkt widokowy. 
Nie było tego na zdjęciach. Są nawet baŜanty, zające, widzieliśmy sarnę. 
Mieliśmy się spodziewać bloków? Mieliśmy oczekiwać, Ŝe pieniądze włoŜone 
w przygotowanie terenu będą zmarnowane? Ciekawe ile za to mieszkań 
moŜna zbudować? Wiele słów powiedziano w ostatnim czasie w mediach 
o znaczeniu i wartości leŜącego tu rezerwatu, o szlaku turystycznym 
o chronionej roślinności zielnej. Kto ma uszy do słuchania – słuchał. Kto nie 
ma, będzie dalej uwaŜał Ŝe bronimy dziury w ziemi i trochę skał. Ja uczyłem 
się o tym rezerwacie w szkole podstawowej. MoŜna się o nim dowiedzieć 
w amerykańskiej telewizji, z amerykańskiego filmu dokumentalnego, który 
kolega widział będąc na konferencji. Ale my, kielczanie, idziemy z duchem 
czasów – kielnie w dłoń. Są ustawy o ochronie środowiska a znaczne 
zwiększenie liczby mieszkańców tuŜ przy rezerwacie nie jest chyba dla niego 
obojętne. Mamy wyraŜone w tej ustawie, nasze powszechne prawo do 
korzystania ze środowiska. My chcemy tu parku. Mamy prawo do 
poszanowania naszej własności. Myślę, Ŝe moŜe wartość naszych mieszkań 
spadnie. Mamy prawo dostępu do informacji publicznej a odmawia się nam 
dostępu, przynajmniej do dziś, do informacji związanych z planowaną 
inwestycją. Zawsze moŜna znaleźć odpowiednie interpretacje, Ŝeby lega artis 
utrudnić korzystanie z prawa. Czy o to tu chodzi? Czy nos jest do tabakiery, 
czy tabakiera do nosa? Panie Prezydencie, panie i panowie radni. MoŜe dajcie 
sobie i nam chwilę czasu na zastanowienie i nie mówcie, Ŝe czasu mało. JuŜ na 
początku stycznia tego roku, było wiadomo o zmianach w przydzielaniu 
kredytów z BGK. Czytałem w prasie wypowiedź prezesa Skowrona na ten 
temat. O ile pamiętam 8 stycznia tego roku. Co się działo w sprawie mieszkań 
TBS-u przez te kilka miesięcy? Co się działo wcześniej? MoŜe uda się 
państwu porozumieć z Wojewodą, moŜe nawet z nami. MoŜe jednak uda się 
wrócić do koncepcji parku, ścieŜek rowerowych, ustanowić dla rezerwatu 
obszar ochronny i nie marnować środków, które juŜ tam były wydane. MoŜe 
nawet znaleźć inne miejsce na budowę albo znaleźć inne wyjście. Jest jednak 
pewien warunek – jawność i chęć znalezienia rozwiązania a nie udowadniania 
swoich racji. Powtórzę na sam koniec postulaty mieszkańców, których 
reprezentujemy: 

− ochrona rezerwatu i zapobieŜenie dewastacji; 
− lepsza ekspozycja, tego unikalnego w skali europejskiej i światowej 

fragmentu tektoniki gór świętokrzyskich; 
− ustalenie strefy ochronnej z wpisaną funkcją kulturalno – wypoczynkową 

i turystyczną; (ona moŜe być i była w tym opracowaniu proponowana) 



 66 

− niedopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej w strefie ochronnej 
(oczywiście nie tej, której teraz nie ma) i doprowadzenie do powstania 
parku kultury i wypoczynku. 

Panie i panowie radni. W waszych rękach naprawdę trudna decyzja. 
Postarajcie się podjąć ją dzisiaj tak, Ŝeby jutro nie było za późno na korekty.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Chciałam wszystkim państwu przypomnieć, a moŜe mieszkańców 
poinformować, Ŝe na 2008 rok, w wieloletnim planie inwestycyjnym, są 
zaplanowane pieniądze z przeznaczeniem między innymi na rezerwat na 
Ślichowicach. Czyli prace będą się tam rozpoczynały.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 5 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIII/510/2008  z dnia 
24 kwietnia 2008 roku w sprawie wniesienia jako wkładu niepienięŜnego 
(aportu) do Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
prawa własności nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Puscha 
i ulicy Kazimierza Wielkiego. 
 
Do pkt. 8 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Paweł Gągorowski, 
2. Regina Zapała, 
3. Jacek Nowak, 
4. Robert Siejka, 
5. Renata Wicha, 
6. Jan Gierada. 

 
Do pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Chciałbym państwa poinformować, Ŝe równieŜ my mamy moŜliwość wsparcia 
budowy wieŜy na Świętym KrzyŜu. Bardzo proszę wszystkich 
zainteresowanych o to, aby pieniądze wpłacali w sposób oficjalny w Biurze 
Rady Miejskie. Następnie te pieniądze, równieŜ oficjalnie będą przekazane do 
organizatorów zbiórki. Będzie ślad po państwa wpłacie. Oczywiście zostaną 
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odnotowane państwa imiona i nazwiska. Liczę na państwa szczodrość w tym 
względzie. 
W związku z uroczystościami 3 Maja, proszę nasz poczet sztandarowy 
w osobach Regina Zapała, Katarzyna Zapała oraz Zbigniew Piątek o to, aby 
zainteresowali się tym, aby nasze miasto, nasza Rada, była godnie 
reprezentowana podczas tych uroczystości. Jednocześnie zachęcam państwa 
radnych do udziału w tych uroczystościach. Wszyscy otrzymaliście 
zaproszenia od Wojewody i Marszałka.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ze nasza telewizja miejska otrzymała nagrodę, 
z tym Ŝe to jest 100.000 zł, które zostaną przekazane na bilbordy, na promocję. 
Te pieniądze nie wpłyną do telewizji. Proponowałbym, Ŝeby w związku z tym, 
Ŝe tak dobrze się rozwija nasza telewizja, aby w budŜecie miasta znaleźć 
jakieś pieniądze i dokupić trochę sprzętu. Nie wiem czy państwo wiecie na 
jakim sprzęcie państwo pracują. Karta do montaŜu, która jest zainstalowana 
w komputerze jest za 250 zł. Myślę, Ŝe trzeba by pomyśleć o czymś lepszym. 
Telewizja posiada praktycznie jedną profesjonalną kamerę, myślę, Ŝe 
w najbliŜszym czasie powinniśmy zakupić dla naszej telewizji jakiś, trochę 
lepszy sprzęt. 
Pan Przewodniczący mówił o meczu, który graliśmy ostatnio i bardzo bym 
prosił o wcześniejsze informowanie o takich meczach na siedząco, poniewaŜ 
Ŝona się pyta, czy nie ma jakiegoś dodatku pielęgnacyjnego po takich 
meczach, poniewaŜ przez tydzień nie mogłem się ruszać. Mam nadzieję, Ŝe 
w przyszłości będzie pan informował o tym, Ŝe jest coś do zagrania 
i przygotujemy się do tego.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Myślę, Ŝe jest to kobieta, która zrozumie słuŜbę swojego męŜa i wybaczy nam 
te róŜne niedociągnięcia. Szczerze mówiąc uwaŜałem Ŝe pan powie, Ŝe przez 
tydzień nie mógł pan usiąść a pan powiedział, Ŝe nie mógł się pan ruszać. 
KaŜdy ma dolegliwości róŜne.  
 
Do pkt. 10 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
24 kwietnia 2008 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
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