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

która odbyła się w dniu 29 maja 2008 roku, w godz. 9.00 – 14.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. Nieobecni: 
radna Renata Wicha oraz radny Robert Siejka. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 24 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 29 maja 2008 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam Pana Prezydenta jego trzech zastępców 
prezydenta, a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych 
Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 21 maja 2008 roku porządek obrad. Mieli takŜe moŜliwość, 
w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem, a dzisiejszym dniem 
wpłynęły od pana prezydenta wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 
następujących projektów uchwał: 

1. autopoprawka do projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwaleni budŜetu Miasta Kielce na 2008r., 

2. projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale  
Nr XXI/448/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 2008r. w 
sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
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motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagradzania. 

 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Zwracam się z prośbą do Wysokiej Rady o zdjęcie projektu uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zbycia lokali uŜytkowych. 
Powiem, jaka jest motywacja. Dosyć szybko wprowadzony ten projekt niesie za 
sobą wiele niebezpieczeństw. My dzisiaj mamy porozpoczynane procedury 
moglibyśmy w pewnym momencie stać się stroną i być poddawani roszczeniom 
róŜnych właścicieli, dlatego Ŝe są wyceny porobione i wydaje się, Ŝe jeŜeli 
istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia kontroli publicznej nad tym procesem 
to deklaruję ze swej strony, Ŝe jeŜeli rada zdejmie ten punkt, Ŝe w ciągu 
najbliŜszych 30 dni siądziemy razem z prawnikami i przygotujemy to w sposób 
naprawdę racjonalny, myślę, Ŝe niekoniecznie likwidując, ale poprawiając tak 
Ŝeby ta kontrola publiczna była większa nad tym procesem. Bardzo serdecznie 
oto proszę. 
 
Radny Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
Dzisiaj spotkała się Komisja Komunalne i dyskutowaliśmy równieŜ na ten temat 
i ten projekt został negatywnie zaopiniowany przez wszystkich członków 
Komisji GK. Dlatego teŜ popieramy i przychylamy się do tego, aby zdjąć ten 
punkt z porządku obrad. 
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Nasza Komisja zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie natomiast wobec prośby 
pana Prezydenta ja będę musiał prosić o 15 minut przerwy, aby przedyskutować 
sprawę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przychylił się do prośby radnego Karysia  
i ogłosił 15 minutową przerwę. 
 
Po przerwie głos zabrał Radny Jarosław Karyś 
Jako inicjator tego projektu uchwały chciałbym zadać panu Prezydentowi jedno 
podstawowe pytanie, bo nasza intencja było zablokowanie wszelkich procedur 
związanych ze sprzedaŜą lokalu uŜytkowych na podstawie tej uchwały. śeby 
Ŝaden lokal, który będzie wystawiony do sprzedaŜy w tej procedurze juŜ nie był 
sprzedany. Pan Prezydent zadeklarował nam, Ŝe w najbliŜszym czasie, tzn. to 
jest taka cezura czasowa 30 dni, podejmie się przygotowania określonego 
projektu zmieniającego. My oczywiście będziemy bardzo aktywnie uczestniczyć 
w takim projekcie mamy, bowiem swoje propozycje w tym zakresie. Natomiast 
brakuje nam jednego elementu, który był podstawą do uchylenia tej uchwały to 
znaczy przestania obowiązywania na czas pracy i pana Prezydenta, urzędników i 
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poszczególnych radnych, uchwały, która nadal jest obowiązująca. Myśmy tutaj 
rozwaŜyli pewne aspekty tej sprawy i mając na względzie to, Ŝe uchylenie tej 
uchwały nie skutkowałoby w czasie od tej sesji, czyli zgodnie z opinia prawną, 
która mam przed sobą ta uchwała musiałby obowiązywać dla tych podmiotów, 
dla których procedury zostały rozpoczęte. Więcej, samo uchylnie uchwały 
byłoby jakby moŜliwe dopiero dwa tygodnie po jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym, chcielibyśmy uzyskać zapewnienie pana Prezydenta, Ŝe w czasie 
tej pracy, i to jest warunek, pod którym zgodzilibyśmy się ewentualnie, na 
zdjęcie z porządku obrad tej uchwały, w czasie tego miesiąca, który dajemy 
sobie na przygotowanie nowego projektu Ŝadna nowa procedura nie zostanie 
rozpoczęta. 
 
Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Rozumiejąc intencje tego całego działania oczywiście podejmuję takie 
zobowiązanie, Ŝe Ŝadne nowe procedury o zbyciu w ciągu miesiąca nie będą 
podejmowane. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Wobec takiej deklaracji Klub Radnych PiS po analizie sytuacji będzie za 
wycofaniem z porządku obrad tego projektu uchwały. 
 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008r. (pr. nr 3). 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji została wprowadzona 
Autopoprawka do projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008r. (pr. nr 3). 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku projektu 
uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale  
Nr XXI/448/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 2008r. w sprawie 
ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. 
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Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXI/448/2008 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 2008r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagradzania. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Głosowanie. 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
 
Stwierdzam, Ŝe z porządku obrad dzisiejszej sesji został zdjęty projekt uchwały 
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 

Ponadto w trakcie trwania sesji RM na wniosek Przewodniczącego Rady 
Miejskiej do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały w sprawie 
wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum Wsi Kieleckiej 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
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1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 

kwietnia 2008r.  
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

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

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

3. zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego; 

4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleni budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (proj. Nr 3); 

5. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Miasta Kielce oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 
roku budŜetowego; 

6. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce; 
7. wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie udziałów Szpital 

Kielecki Spółka z o.o. w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych 
udziałów; 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 
dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach; 

9. likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o 
nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach; 

10. ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

11. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 31 w Kielcach, ul. 
Krzemionkowa 1; 

12. zmiany nazwy Gimnazjum Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1; 
13. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, 

ul. Krzemionkowa 1; 
14. zmiany nazwy VIII Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza 

w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1; 
15. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w 

szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce; 
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16. sprostowania błędu w uchwale Nr XXI/448/2008 Rady Miejskiej w 
Kielcach z dnia 6 marca 2008r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania 

17. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca 
w Kielcach; 

18. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na terenie miasta Kielce na lata 2008-2013; 

19. przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu systemowego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej; 

20. ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Domu 
Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. śeromskiego 
4/6; 

21. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy 
przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach; 

22. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych w Kielcach; 

23. opinii do projektu planu aglomeracji Kielce o równowaŜnej liczbie 
mieszkańców powyŜej 2000; 

24. wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych; 

25. wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych; 

26. zaliczenia ulic połoŜonych na terenie miasta Kielce do kategorii dróg 
gminnych; 

27. ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Kielce; 
28. przejęcia pojazdu na własność Gminy Kielce; 
29. uchwalenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 
30. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielc 
Śródmieście – Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”; 

31. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 1-go Maja; 
32. sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 

HoŜej; 
33. sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Górniczej; 
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34. .wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum Wsi 
Kieleckiej. 

 
8 Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuje, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej  
w dniu 24 kwietnia 2008 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXIII/2008  z sesji, która odbyła 
się w dniu 24 kwietnia 2008 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuje Wysoka Radę, Ŝe w atmosferze radości i wzruszenia odbyło się 
odsłonięcie tablicy Józefa Piłsudskiego w Winnicy, mieście partnerskim Kielc. 
Tablica zawisła na budynku, w którym 17 maja 1920r. doszło do spotkania 
atamana Petruly z naczelnikiem Odrodzonego Państwa Polskiego.  
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kielce oraz przedstawiciele Miasta 
Winnica i placówek dyplomatycznych. Fundatorem tablicy jest miasto Kielce. 
Polacy mieszkający w Winnicy zabiegali przez wiele lat o to, by upamiętnić 
obecność Marszałka w ich mieście. Dlatego dla nich uroczystość miała 
wyjątkowy charakter, podkreślali, Ŝe od tej chwili będą przychodzić pod tablicę 
we wszystkie święta narodowe. Nie zabrakło teŜ pieśni patriotycznych polskiego 
chóru z Winnicy ubranego w biało-czerwone koszulki z napisem Kielce  
i herbem naszego miasta. To wydarzenie jeszcze bardziej zacieśni trwającą od 
50 lat współpracę miedzy Kielcami i Winnicą. 
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Bardzo serdecznie dziękuję radnym, którzy odpowiedzieli na mój apel i wsparli 
finansowo odbudowę wieŜy Klasztoru na Świętym KrzyŜu. Wpłacali Ci radni, 
których za chwile wymienię od 50 do 100 złotych, razem jest to kwota 900 zł.: 
Tomasz Bogucki, Witold Borowiec, Władysław Burzawa, Marian Kubik, 
Nowak Jacek, Słoń Krzysztof, Wielgus Włodzimierz, Jacek Wołowiec, Marek 
Wołowiec, Regina Zapała. 
Bardzo proszę, jeŜeli ktoś na przykład zapomniał o moim apelu Ŝeby wpłacił 
stosowna kwotę na ręce pani Kierownik Ewy Łęk-Noculi, która wydaje dowody 
wpłaty i przekazuje ta wpłaconą kwotę na konto Stowarzyszenia, które pilotuje 
odbudowę wieŜy na Świętym KrzyŜu. 
Informuję Wysoką Radę, iŜ w związku z obchodzonymi dniami samorządowca 
oraz Świętem Dziecka przypadającym w tym roku 1 czerwca, Ŝe zwołałem na 
dzień jutrzejszy Dziecięcą Sesję Rady Miasta. Do tej pory zgłosiło się ponad 20 
szkół podstawowych. Z kaŜdej szkoły przybędzie po dwójce dzieciaków z 
opiekunem. W programie obrad znalazło się wręczenie nominacji na 
dziecięcych radnych, spotkanie z Prezydentem Miasta, dyskusja dziecięcych 
radnych m.in. na tematy: co naleŜy zrobić w naszym mieście aby Kielczanom 
Ŝyło się lepiej, jak uczniowie powinni obchodzić święta narodowe? Na temat 
pogody, jaka ma być w wakacje nie będziemy jutro dyskutować. Oczywiście jak 
przystało na ten radosny dla dzieciaków dzień będzie równieŜ poczęstunek i 
pamiątkowe gadŜety. 
Kolejny Komunikat.  
Interpelacje miedzy sesjami złoŜyli radni: 

1. Jacek Wołowiec 21.05.08r. (3 szt.), 
2. Zbigniew Marcinkowski 14.05.08r. ( 1 szt.). 

 
Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami. 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 
2008 roku wydałem: 
• 34 zarządzenia dotyczące: 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – 
129/2008, Nr 131/2008, Nr 143/2008, 

- zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – Nr 132/2008, 
- zmiany zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w 

zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 118/2008, Nr 120/2008,  
- zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programów 

profilaktyki zdrowotnej – Nr 119/2008, Nr 148/2008, 
-  przyznawania stypendiów sportowych w roku 2008 za osiągnięcia 

wysokich wyników sportowych – Nr 121/2008, 
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- zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów 
komunalnych na składowisku w Promniku – Nr 122/2008, 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego: 
� Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach  

- Nr 124/2008, 
� Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach – Nr 125/2008, 
� Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Likwidacji w Kielcach –  

Nr 126/2008, 
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 127/2008, Nr 138/2008, 

- przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom – Nr 137/2008, 

- ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miasta Kielce, uprawnionych do 
wystawiania i otrzymywania faktur VAT – Nr 128/2008, 

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kieleckiego Inkubatora 
Technologicznego w Kielcach – Nr 130/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie wykazu zadań rzeczowych planowanych do 
realizacji w 2008r. ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nr 135/2008, 

- wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w Kielcach: 
� przy Alei Jerzego Szajnowicza Iwana – Nr 116/2008, 
� przy ulicy Wiejskiej – Nr 117/2008, 
� przy ulicy Łukowej – Nr 142/2008, 
� przy ulicy Pomorskiej – Nr 146/2008, 
� przy ulicy Raciborskiego – Nr 147/2008, 

- powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 
udziału nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Buskiej 12 – Nr 123/2008, 

- ustalenia terminu trwania prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Emilii Plater, Ks. Ściegiennego i B. 
Prusa, oddanych na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej 
„PIONIER” w Kielcach – Nr 134/2008, 

- sprzedaŜy prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
1–go Maja i Zagnańskiej – Nr 135/2008, Nr 136/2008, 

- sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Zapolskiej – Nr 

139/2008, Nr 140/2008, 
- wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach: 
�  przy ulicy Ślusarskiej – Nr 141/2008, 
� przy ulicy Ludomira RóŜyckiego – Nr 144/2008, Nr 145/2008, 

- nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości, 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Chodkiewicza nr 114 – Nr 149/2008, 
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• 14 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta.  

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 33 projekty uchwał Rady Miejskiej 
 
Pkt. 6 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego Miasta Kielce przedstawił „Informację o pracy Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego”. 
Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta Kielce przy Urzędzie 
Miejskim  w Kielcach  informuje, iŜ odbyła posiedzenie w dniu 27 maja br., po 
którym na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu  publicznego spisy 
inwentaryzacyjne  wraz z mapami na następujące  nieruchomości: 
1) ul. Prosta 53, obr. 0017, dz. nr 1398/2, 1399/1, tereny mieszkaniowe o 

powierzchni całkowitej 334 m2, o wartości 176 835,00 zł, (nr karty 
0017/0114), 

2) ul. Staszica, obr. 0016, dz. nr 549/5, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o 
powierzchni 4890 m2, wartości całkowitej 14 670,00 zł, (nr karty P-0506), 

3. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, obr. 0011, dz. nr 11/1, zurbanizowane 
tereny niezabudowane, o pow. 223 m2, wartości 669 zł (nr karty D-
0017/0463), 

4. Buska 12, obr. 023, dz. nr 1201, 1680/3, tereny mieszkaniowe oraz droga,  
o pow. 1314 m2, wartości 6972 zł (nr karty D-023/0081). 

W okresie wyłoŜenia upowaŜniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udziela 
zainteresowanym osobom oraz jednostkom niezbędnych informacji oraz  
przyjmuje  zgłoszone  zastrzeŜenia  w pokój nr 221 tutejszego Urzędu w dniach 
od  28.05.2008r. do 28.06.2008r. w godz. od 7.30 – 15.30. 
 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę o 
wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad. 
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Pkt. 7. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1). 
Projekt ten zakłada łącznie zwiększenie planu dochodów budŜetu Miasta  
o kwotę 3 049 455 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 079 153 zł, a 
takŜe zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 698 zł. NajwaŜniejsze pozycje 
jakie chciałabym teraz Państwu przedstawić dotyczą zmian w planie wydatków 
inwestycyjnych i są to następujące tematy. OtóŜ proponujemy wydatkowanie 
kwoty 4mln zł na remont pływalni przy ul. Krakowskiej, 600 tys. zł na poprawę 
wizualizacji Stadionu przy u. Ściegiennego – chodzi o poprawę oświetlenia, 
które miałoby poprawić bezpieczeństwo tego Stadionu oraz terenów obok tego 
obiektu. 1 200 000 zł proponujemy przeznaczyć na dotację dla Miejskiego 
Zarządu Budynków, a konkretnie na remonty, które naleŜy tam przeprowadzić, 
szczególnie jeŜeli chodzi o wyminę stolarki okiennej. Następna pozycja taka 
dosyć istotna to kwota 600 tys. zł., którą proponujemy przeznaczyć dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizacje projektu w ramach 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Są to środki, które będą 
refundowane z tego właśnie Programu, a Ŝeby nie wstrzymywać realizacji zadań 
proponujemy właśnie przekazać te środki przekazać do MOPR. Kolejny blok, 
który zawiera ten projekt uchwały to są wydatki na sport i rekreację, a dotyczą 
dotacji celowych dla stowarzyszeń w wysokości 60 tys. zł na organizację zajęć z 
zakresu piłki ręcznej i kolarstwa i 100 tys. zł. na koszty imprez związanych z 
Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim Solidarności oraz Mistrzostwami 
Polski w Kolarstwie Górskim. Ostatni blok to są wydatki na edukacje i ochronę 
zdrowia 132 000zł i najistotniejsze pozycje to propozycja przeznaczenia kwoty 
50 000 zł na modernizację bloku Ŝywienia w SP Nr 5, 55 000 zł na opracowanie 
planu funkcjonalno-uŜytkowego pod planowaną budowę przedszkola i Ŝłobka 
„Piekoszowska II” i 77 tys. zł na bieŜące potrzeby Ŝłobków Nr 5, Nr 13, Nr 12, 
Nr 15. 
Środki na cele, które wymieniłam oraz inne, ale mniej istotne zawarte w 
projekcie uchwały proponujemy pozyskać z wpływów ze sprzedaŜy 
nieruchomości w kwocie 1 040 000 zł, z wolnych środków, które pozostały na 
rachunku MZB – 517 000 zł, z oszczędności na obsłudze długu 680 000 zł oraz 
z oszczędności na wydatkach, które były przeznaczone na pokrycie ujemnego 
wyniku i przejętych zobowiązań Szpitala w likwidacji - 4 130 000zł.  
Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu tej uchwały. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Ja nie w kwestii merytorycznej związanej z tą uchwałą natomiast, poniewaŜ 
przydzielamy pieniądze, i to dobrze, dla MZB chciałem przypomnieć, Ŝe 
Komisja Rewizyjna wnioskowała do pana Prezydenta o przekształcenie, a w 
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zasadzie likwidacje MZB w tym stanie prawnym, jaki jest – zakładu 
budŜetowego i utworzenie jednostki budŜetowej. Pozwoli nam to zaoszczędzić 
spore kwoty pieniędzy, które moŜemy równieŜ przeznaczyć na potrzeby 
mieszkaniowe w zakresie remontów to, co jest w tej chwili potrzebne. Mówię o 
tym, dlatego Ŝe ta operacja nie jest wcale łatwa, poniewaŜ trzeba jednocześnie 
zlikwidować zakład budŜetowy i powołać nową jednostkę. śeby ją zlikwidować 
trzeba przeprowadzić wiele czynności między innymi czasochłonną 
inwentaryzację. A to jest majątek, który wymaga pewnego przyjrzenia się i 
czasu. Mówię o tym dzisiaj, w maju Ŝeby zdąŜyć przed końcem roku, Ŝebyśmy 
nie mieli kolejnego roku, w którym będziemy odprowadzać milion złotych do 
Urzędu Skarbowego. Bardzo o to proszę, Ŝeby pan Prezydent jakby podjął 
działania by oszczędności były rzeczywiste, a nie tylko oczekiwane. 
 
Radny Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo-
Samorządowej 
Mam pytanie, gdyŜ wczoraj na Komisji Sportu pytałem o to, ale nikt nie potrafił 
nam szczegółowo i bliŜej udzielić nam tych informacji i mieliśmy takie 
zobowiązanie, Ŝe dzisiaj na sesji usłyszymy od dyrektora MOSiR szczegóły 
dotyczące zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa 
Krytej Pływalni”. PoniewaŜ pojawiały się róŜne kwestie, między innymi 
własnościowe tego terenu, pojawiały się pytania dotyczące całości kwoty na 
cały ten obiekt. Ja chciałbym usłyszeć odpowiedzi na tego typu pytania. 
 
Pan Wojciech Dębski dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kielcach 
Odpowiadając na to pytanie chciałbym przypomnieć historię, która związana 
była z przebudową bądź teŜ ewentualną rozbiórką tego obiektu. MOSiR juŜ w 
2006-2007 roku podjął działania określające techniczną konieczność 
zaangaŜowania się w modernizacje czy przebudowę tego obiektu i w 
następstwie tychŜe działań, posługując się stosownymi ekspertyzami, które na tę 
okoliczność zostały sporządzone podjął decyzję o opracowaniu projektu 
przebudowy obiektu, który zgodnie z planem nauki pływania w Kielcach był 
bardzo potrzebny. Jego rozbiórka w jakiś istotny sposób mogła rzutować na 
zakłócenie rytmu nauki pływania. Byliśmy praktycznie przygotowani do 
projektu przebudowy jesienią minionego roku. Posiadamy stosowne pozwolenie 
i ten projekt, jak państwo radni doskonale wiedzą, został zastopowany w 
pewnym momencie z zamiarem związanym z zaangaŜowaniem środków 
inwestora zewnętrznego, ale związanym nie tyle z tym terenem, ile z całym 
terenem tego wzgórza Karscha. W następstwie tego zamysłu projekt 
przebudowy tego obiektu praktycznie został odsunięty. Został on praktycznie 
wyeliminowany z budŜetu naszych działań. Niestety z tego, co wiem sprawy 
własnościowe działki, na której zlokalizowana jest Kryta Pływalnia okazały się 
na tyle skomplikowane, Ŝe ten zamysł zabudowy w innej koncepcji z udziałem 
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działki, na której jest Pływalnia, został przez Miasto zaniechany. Nie ja 
prowadziłem tę sprawę bezpośrednio i nie posiadam wiedzy, która by mnie 
upowaŜniała do tego by w sposób jakiś szczegółowy te kwestie z udziałem 
zaangaŜowania środków zewnętrznych na tym terenie omawiać. Faktem 
natomiast jest, Ŝe w tej sytuacji stanęliśmy przed dylematem dwojakim, Ŝe albo 
Kryta Pływalnię rozbieramy i w kontekście nieuregulowanych spraw 
własnościowych rezygnujemy z zagospodarowania terenu i praktycznie tę 
działkę tracimy albo podejmujemy decyzję zgodna z projektem, który w 
ubiegłym roku został opracowany, wypełniamy, w moim przekonaniu, bardzo 
istotną lukę w sferze infrastruktury pływackiej zamkniętej i zyskujemy szanse 
na przejęcie tego majątku w przyszłości. Decyzja w tej kwestii na pewno nie 
była decyzja łatwa. Ona jest pochodna tego wszystkiego, co wokół Krytej 
Pływalni przy ul. Krakowskiej działo się na przestrzeni kilku lat. Państwo radni 
zapewne wiedzą, Ŝe projekt bardzo bliźniaczy realizowany w Opolu był 
modernizowany około 20 lat temu. Z mojej nauczycielskiej pamięci równieŜ 
wynika, Ŝe dyskusje na temat tego, co zrobić z Krytą Pływalnią 20 lat temu tez 
na pewno się toczyły. One nie były w gruncie rzeczy finalizowane poza 
dokonaniem jakiś ekspertyz związanych ze sprawnością techniczną dachu. 
Faktem jest, Ŝe z opracowanego projektu popartego kosztorysem wynika, iŜ 
przebudowa tego obiektu z uwzględnieniem dwóch podstawowych funkcji, czyli  
wersja sportowa duŜej niecki i wersja dydaktyczna małego basenu oraz 
dobudowanej trzeciej funkcji – rekreacyjnej czyni ten obiekt atrakcyjnym  
i w kwocie na pewno mniejszej niŜ budowa nowego basenu. My na budowę 
basenu przy ul. Kujawskiej mamy w tym momencie zagwarantowaną kwotę 
15,5 mln zł i mam nadzieje, Ŝe się w niej zmieścimy. Natomiast koszt 
przebudowy tego obiektu w naszym kosztorysie określony jest kwota około 10 
mln zł. Ten fakt, według mnie, jest bardzo istotny. Równie istotnym elementem 
jest to, Ŝe moŜliwości zakończenia realizacji, czyli przebudowy tego obiektu są 
w tym momencie chyba najbardziej realne na termin września przyszłego roku. 
Naszą ambicją jest wybudowanie basenu przy ul. Kujawskiej równieŜ w tym 
terminie. Niemniej jednak patrząc realnie na pewne uwarunkowania myślę, Ŝe 
bardziej prawdopodobny jest termin 1 września w przypadku przebudowy 
Pływalni przy ul. Krakowskiej. Powiem pokrótce, co tam trzeba będzie zrobić. 
Tam jedynym w pełni sprawnym i przystosowanym do aktualnych wymogów 
elementem jest kotłownia zasilana gazem bądź olejem opałowym. Trzeba 
bezwzględnie w przyziemiu praktycznie wymienić cały system uzdatniania 
wody, który jest archaiczny, który zajmuje powierzchnię. Trzeba zmienić 
architekturę zewnętrzną w istotny sposób ograniczając modny w latach 70 
model włoski przeszklonego budownictwa. My musimy dostosować tę 
wewnętrzną infrastrukturę chociaŜby w stopniu umoŜliwiającym korzystanie z 
Pływalni osobom niepełnosprawnym poprzez jakąś instalację windy. Musimy w 
sposób kompleksowy przebudować cały zakres urządzeń związanych z 
wentylacja, z grzaniem, instalacji elektrycznych, czyli to jest bez wątpienia 
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przedsięwzięcie duŜe. Państwo zauwaŜyli, Ŝe niewiele mówię na temat samej 
duŜej niecki basenowej i na temat małej niecki basenowej, bo tutaj w kontekście 
tych przedsięwzięć projektant przewidział jakieś niewielki, nie chce powiedzieć, 
Ŝe kosmetyczne, ale jednak niewielkie zaangaŜowanie środków, bo te niecki są 
w zupełnie przyzwoitym stanie. To chyba tyle, co w tej kwestii miałbym do 
powiedzenia. Ja swoją wypowiedź chciałbym zakończyć taką refleksją, proszę 
państwa radnych, MOSiR dysponuje dwoma dokumentami. My dysponujemy 
dokumentem przebudowy, dysponujemy równieŜ projektem rozbiórki. 
Rozbiórka będzie kosztowała w świetle kosztorysowych uwarunkowań około 1 
miliona złotych i Miasto wydatkuje ten milion i straci działkę. Stąd teŜ decyzję 
w tej materii, w moim przekonaniu, w tym momencie, Szanowna Rada powinna 
podjąć, bo Niechciałbym abyśmy na ulicy Krakowskiej, ulicy wjazdowej ci 
centrum miasta Kielce zyskali kolejny pomnik trochę odstraszający 
przyjezdnych i nie najlepiej rzutujący na wizerunek naszego miasta. Ja osobiście 
twierdziłem dwa lata temu, twierdziłem w roku ubiegłym, Ŝe ta inwestycja jest 
potrzebna. Realizacja tego obiektu od realizacji nowych obiektów będzie się 
róŜniła tym, i to podkreślają środowiska przede wszystkim sportowe, Ŝe funkcja 
sportowa tego basenu jest na tyle istotna, Ŝe jedynie on się nadaje do realizacji 
tej funkcji wśród krytych pływalni miasta. I ostatnia uwaga – jeŜeli udałoby się 
zrealizować projekt budowy krytych pływalni to w naszym mieście w 2010 roku 
problem mielibyśmy rozwiązany. Dysponowalibyśmy wówczas pięcioma 
krytymi pływalniami, z czego 4 byłyby o charakterze typowo dydaktycznym, a 
jedna oprócz charakteru dydaktycznego zawierałaby ten element sportowy, 
który temu środowisku jest bardzo potrzebny. Nie ukrywam, Ŝe niezręcznie, 
niezaleŜnie od uwarunkowań, niezręcznie się czułem w sytuacji, kiedy 
słyszałem, Ŝe zawody pływackie typu „mała liga” jeŜdŜą po Jędrzejowie i 
innych mniejszych ośrodkach, bo w Kielcach do realizacji tego przedsięwzięcia 
nie ma klimatu. Klimat, co do tego nie mam wątpliwości oczywiście jest 
natomiast moŜliwości techniczne organizacji takich zawodów na naszych 
krytych pływalniach były dotąd, dopóki funkcjonowała Kryta Pływalnia przy ul. 
Krakowskiej. Jej zamkniecie 1 września ubiegłego roku spowodowało, Ŝe 
rozgrywanie zawodów na pływalniach tych dydaktycznych, o parametrach 
głębokościowych odbiegających od wymogów stało się delikatnie mówiąc 
kontrowersyjne. 
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście poza sporem merytorycznym jest fakt, Ŝe taka pływalnia jest 
potrzebna, nawet nie jedna. To taka biała plama w Kielcach, Ŝe rzeczywiście nie 
było gdzie tych dzieci uczyć pływać i dorośli nie mieli gdzie pływać. 
Zastanawiam się nad taka rzeczą, pan dyrektor niepotrzebnie nam tłumaczy, co 
tam będzie robione, czy wymieniane filtry, które są przestarzałe, infrastruktura, 
itd. Mamy świadomość, Ŝe 10 mln zł to jest potęŜna kwota, za którą coś trzeba 
zrobić. Chciałem tylko poinformować, Ŝe nowa pływalnia, która jest w 
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Morawicy wykonana przez AGAT Kielce, z dwoma nieckami, z rurą zjeŜdŜalni 
kosztowała 10 250 000 zł. Zastanawiam się nad taką rzeczą Ŝeby ktoś był 
uprzejmy, nie wiem czy pan Prezydent czy ktoś z dyrektorów powiedzieć, jaki 
jest stan prawny gruntów. Rzeczywiście, jeŜeli to ma stać puste i w tym akurat 
miejscu, jak powiedział pan dyrektor, w centrum miasta szpecić to osiedle to jest 
błędem. Zastanawiam się nad jedna rzeczą czy nie ma moŜliwości prawnych, 
jeŜeli kawałek gruntu nie jest własnością Skarbu Państwa czy nie moŜna by 
dokupić, zostawić ten projekt w tym kosztorysem na 10 180 000 zł z 
perspektywą, Ŝe dokonano by tam równieŜ budowy nowej, nikt nie jest w stanie 
mnie przekonać, Ŝe za 10 mln zł i to nie na pewno, bo moŜe 12 mln wynieść 
remont, Ŝeby za te pieniądze wybudować nową pływalnię w innym miejscu, a tu 
załatwić sprawy własnościowe na tyle Ŝeby moŜna tu postawić za rok czy dwa 
następną pływalnię. śeby nie było tak, Ŝe będziemy to remontować, to było juŜ 
remontowane parę razy, efekt remontu kapitalnego tego typu obiektu po 40 
latach eksploatacji dla mnie jako inŜyniera nie będzie to opłacalne w Ŝaden 
sposób. Będzie mniej więcej tak jak wiadukt na ul. Krakowskiej – remontowane 
parę razy, efekt kiepski, za rok, dwa, trzy zobaczymy czy miałem rację czy nie. 
UwaŜam, Ŝe ktoś nam powinien tu wyjaśnić dzisiaj skoro chcemy przerobić te 4 
mln w tym roku, jaka jest sytuacja tego gruntu, ile tego gruntu jest Miasta, jakie 
przeszkody są Ŝeby, czy Komisja Gospodarki Przestrzennej ma taką wiedzę, 
chciałbym jako radny usłyszeć zanim podniosę rękę. Powtarzam – 
merytorycznie nie podwaŜam potrzeby pływalni, natomiast opłacalność remontu 
kapitalnego za kwotę dzisiaj kosztorysowaną, uwaŜam, Ŝe ten obiekt powinien 
być, jeśli jest szansa rozebrany i postawiony w tym miejscu nowy, a jeśli nie to 
postawić nowy w innym miejscu a tu dograć spawy własnościowe. Bardzo bym 
prosił Ŝeby ktoś to wyjaśnił. Powtarzam nie jestem oszołomem Ŝebym głosował 
przeciwko dobrym inicjatywom słuŜącym miastu, natomiast nie mam wiedzy. 
 
Radna Alicja Obara 
Po Komisji BudŜetu, na której zadawałam pytania panu dyr. Dębskiemu, 
pojawiła się nazwa: alternatywne źródła energii, chciałam zapytać czy budując 
kolejne pływalnie nie sięgniemy po takie alternatywne źródła energii. Z tego, co 
wiem nie ma takich planów, a czy w naszym mieście nie powinniśmy do takich 
źródeł sięgać? Jest u nas budynek Przedszkola na ul. Toporowskiego i zdaje się 
na tym się skończyło. Czy budując kolejne baseny, a wiem, Ŝe szkoły mogą się 
starać o poŜyczki z WFOŚiGW na te cel częściowo umarzalne, ale wiem, Ŝe 
jeŜeli pływalnie miałyby cel nie tylko rekreacyjny i sportowy, ale równieŜ 
rehabilitacyjny moŜna by się chyba starać z WFOŚ o dotacje na ten cel, cel 
rehabilitacyjny? Czy to nie byłoby dobre wyjście? MoŜe przy pływalniach 
zacząć montaŜ kolektorów słonecznych? Nie wiem czy kolektory i montaŜ jest 
dofinansowywany czy moŜna udzielić na nie poŜyczki i czy takie kolektory 
słoneczne nie byłyby właściwe do ogrzewania tego typu obiektów? Biorąc pod 
uwagę, Ŝe olej i gaz to są w tej chwili najdroŜsze źródła energii, nawet, jeŜeli 
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zainwestowalibyśmy na to więcej pieniędzy czy teŜ z czasem by się nam nie 
zwracało? Ja poproszę w interpelacjach o odpowiedź na te pytania, ale to jest 
takie dosyć przyszłościowe. Z tego, co wiem są w naszym kraju, nawet w 
województwie kolektory słoneczne na pływalniach. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Pan dyrektor powiedział o skomplikowanym stanie prawnym tej nieruchomości, 
co to jest, czyje to są grunty: Miasta, Skarbu Państwa, prywatne? Panie 
dyrektorze, pan mówi, Ŝe 10 mln w całości. Pytanie jest takie: słyszeliśmy 
kiedyś, Ŝe stadion piłkarski będzie kosztował znacznie mniej niŜ kosztował. Czy 
przy tej pływalni objęte są toalety, parkingi itd., co to zawiera? Czy będziemy 
później jeszcze dokładali? 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja się zgadzam, co do koncepcji zaprezentowanej przez pan dyr. Dębskiego. 
Myślę, Ŝe pan dyr. Debski jest duszą i sercem zaangaŜowany w rozwój 
infrastruktury sportowej, myślę, Ŝe to jest jedyny człowiek, który dba o te 
sprawy związane ze sportem w mieście i chwała mu za to. To jest tytan pracy w 
tej dziedzinie, myślę, Ŝe to trzeba przyznać. Z drugiej strony chciałem 
powiedzieć, Ŝe jesteśmy za budową pływalni, ale z drugiej strony chciałem w 
stronę kolegi Janka Gierady. Ja go popieram w tej kwestii, Ŝe budowa nowego 
obiektu będzie znacznie tańsza niŜ remontowanie tego obiektu sprzed 40 lat. 
Chciałbym się dowiedzieć czy jest ekspertyza dotycząca stabilności tej 
konstrukcji Ŝelbetowej, bo ta pływalnia jest konstrukcji Ŝelbetowej. JeŜeli taka 
ekspertyza jest to chciałbym wiedzieć, bo po 40 latach budowlańcy wiedzą, Ŝe 
następuje korozja betonu, czyli ta konstrukcja traci swoja stabilność. JeŜeli traci 
swoja stabilność to nie ma moŜliwości Ŝeby ja remontować, bo koszty będą 
znacznie droŜsze. Jeszcze jedna uwagę chciałem podkreślić, Ŝe budując nowa 
pływalnię byłoby chyba bardziej korzystnie bo moŜna by było sięgnąć po środki 
zewnętrzne, nawet z Ministerstwa Sportu gdyŜ istnieje taka dotacja w granicach 
33 %, o która miasto moŜe się starać i wtedy ta inwestycja będzie znacznie 
niŜszą, a będziemy mieli piękny obiekt. W obecnej sytuacji teren, który tam jest 
uniemoŜliwia rozwój infrastruktury towarzyszącej tej pływalni. Budując nowa 
mamy te szansę i druga korzyść, Ŝe moŜemy środki zewnętrzne pozyskać. 
 
Pan Filip Pietrzyk dyr. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
UM 
Odnośnie tych spraw związanych z własnością tego pokrótce postaram się to 
państwu przybliŜyć. OtóŜ stan prawny tej nieruchomości jest związany z ogólna 
sytuacją prawną Wzgórza Karscha. Niechciałbym wchodzić w szczegóły, ale 
powiem tyle, Ŝe ten stan dzieli się na 3 podstawowe rodzaje: stan faktyczny, stan 
prany w księgach wieczystych i stan prawny w ewidencji gruntów. Co do 
zasady teren na którym znajduje się kryta pływalnia jest w zasadzie podzielony 
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na dwie części. Część z nich stanowi działka, która jest większą częścią i druga 
stanowi działka mniejsza. Jakby tego wszystkiego było mało w obydwu tych 
nieruchomościach oprócz udziału gminy posiadają takŜe udział osoby fizyczne 
w róŜnych udziałach. Co do większej części na której znajduje się pływalnia 
udział gminy jest większy, a osób fizycznych mniejszy. Co do tej mniejszej 
części jest dokładnie odwrotnie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, Ŝe w 
przypadku tej mniejszej nieruchomości udziałem gminy jest udział Skarbu 
Pastwa, czyli ten, którym Prezydent mógłby zarządzać jako Starosta 
wykonujący zadania administracji rządowej, jednakowoŜ mógłby tylko, dlatego 
Ŝe, i w tym momencie przejdę do stanu prawnego w księgach wieczystych, otóŜ 
okazuje się, Ŝe stan, który omówiłem przed chwilą jest tylko taki teoretycznie, 
poniewaŜ z kolei numeracja działek w księgach wieczystych kompletnie się nie 
pokrywa z tym, co znajduje się w ewidencji. To powoduje, Ŝe mamy do 
czynienia z tzw. podwójną hipoteką. Jest kwestia tego rodzaju, Ŝe jedna księga 
wieczysta, w której figurują jeszcze dawni właściciele Wzgórza Karscha, w tej 
księdze wieczystej znajdują się te działki, na których stoi pływalnia, natomiast 
tytuł Skarbu Państwa do nich wynika jeszcze z Traktatu Ruskiego z roku 1921, 
na mocy to, którego dla Skarbu Państwa przypadła pewna ilość gruntów na 
terenie Państwa Polskiego, miedzy innymi ta właśnie część. Tutaj pan Gierada 
słusznie kiwa głową, rzeczywiście jest to bardzo skomplikowane, ja nie 
przesadzę, jeśli powiem, Ŝe regulacja tego stanu potrwa jeszcze kilka lat, nawet 
do 5 lat. A zaznaczam, Ŝe juŜ toczy się ona około 5 lat i nie moŜe być 
zakończona, poniewaŜ ciągle kolejni spadkobiercy, którzy ewentualnie mogliby 
sobie rościć prawo do tych udziałów, które tam są, ciągle ktoś umiera i sprawa 
się przeciąga, poniewaŜ musza być regulowane sprawy spadkowe. śeby dojść 
do spadkobierców to nie jest takie proste. Nie wystarczy tylko być spadkobiercą 
tylko naleŜy jeszcze przeprowadzić w Sądzie postępowanie o stwierdzenie 
nabycia spadku. Dopiero wtedy taka osoba mając postanowienie moŜe ubiegać 
się o wpis do księgi wieczystej. Dlatego nie jest tak, Ŝe wystarczy być 
spadkobiercą i juŜ od razu moŜna sobie dysponować nieruchomością. Dla 
okrasy mogę powiedzieć, Ŝe mamy tam równieŜ do czynienia z decyzja 
komunalizacyjną Wojewody Świętokrzyskiego, która w kojonych latach uznana 
została za niewaŜna i z tego powodu były zawieszane postępowania w Sądzie. 
Jedna rzecz jest jeszcze bardzo istotna – nie ulega wątpliwości, ze gmina 
posiada tytuł do tego terenu, ale jest to tylko tytuł posiadania, natomiast na 
pewno uzyskamy ten tytuł, jednakŜe uregulowanie tego moŜe jeszcze dosyć 
długo potrwać. 
 
Radny Jan Gierada 
Słuchając tego, co powiedział pan dyr. Pietrzyk, mówiąc takim językiem 
przysłowiowym to jest z tego wszystkiego taki wynik jak: perdel mąki, funt 
wędzonki. Nie wiadomo, o co chodzi wcale. Gdybym ja miał inwestować 
jakiekolwiek pieniądze w taką „przepiękną” własność, nie wiadomo, jaka udział 
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jest miasta, a to jest teŜ waŜne, czekamy aŜ spadkobiercy poumierają. Ta Rada 
się zmieni sto razy a te grunty nie będą wszystkie uregulowane. W związku z 
tym ja w taki niepewny interes nie kładłbym pieniędzy. Nie wiem jak będzie 
wyglądało pozwolenie na budowę. Bałagan w księgach nie daje podstaw 
Ŝadnych, aby tan inwestować. Zróbmy pływalnie w innym miejscu, Kielce są 
małe, gdzie się nie spojrzy to wszędzie jest 3-4 kilometry. Ludzie do Nowin 
jeŜdŜą 15 kilometrów do Czarneckiej Góry 45. Uregulujmy najpierw sprawy 
własnościowe, a potem budujmy i nic się nie będzie działo. To, co mamy nikt 
nam nie zabierze, a postarajmy się uregulować to i dokupić resztę. W tej chwili 
ja bym w to nie wchodził. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Procentowo odnośnie tej powierzchni, która procentowo stanowi udział gminy 
to jest około 80 % całego terenu, na którym znajduje się pływalnia. Natomiast 
własnościowo to gmina posiada tam dokładnie 7/8. Dlatego właśnie chyba nie 
zwrócił pan uwagi na to jak mówiłem, Ŝe jedno nie ulega wątpliwości, Ŝe tytuł 
do tego terenu gmina uchwyci. JednakowoŜ Ŝeby on był wyartykułowany 
prawnie w księgach wieczystych musi upłynąć jeszcze trochę czasu. Dlatego z 
tego punktu widzenia to właśnie zasadne jest inwestowanie w tę nieruchomość 
choćby po to Ŝeby ewentualnie gdyby zaistniała taka konieczność wykazywać 
tytuł gminy poprzez zainwestowanie nakładów, które poczyniła na ten teren 
przez wszystkie lata jak i teraz.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałem uzyskać taką informację, my tu rozmawiamy o budowie czy remoncie 
tej pływalni powinniśmy mieć przedstawioną wizualizację, dlatego Ŝe remont, 
który będzie przeprowadzało miasto to musi dać tylko informacje do Urzędu  
o rozpoczęciu procedur związanych z remontem. Ale z drugiej strony, jeŜeli 
chcemy dobudowywać jakąś infrastrukturę obok tej pływalni musimy mieć 
pozwolenie na budowę i tu zaczną się schody. Chciałbym wiedzieć czy remont 
tego budynku będzie tylko w formie takiej jak jest, bo kaŜda dodatkowa decyzja 
musi być na wybudowanie dodatkowej infrastruktury i tu mogą być problemy, o 
których wspomniał Janek Gierada. 
 
Dyr. Wojciech Dębski 
Zacznę od pana radnego Wołowca, ja wyraźnie mówiłem, Ŝe mamy na te 
chwilę, a w zasadzie od jesieni ubiegłego roku, juŜ pozwolenie na budowę. 
Jesienią ubiegłego roku mogliśmy ogłaszać przetarg na wykonawstwo. Nie 
ogłosiliśmy go, a róŜnica pomiędzy wejściem planów związanych z inwestorem 
zewnętrznym a ogłoszeniem przetargu prze nas tam była kwestia 3-4 dni i nie 
wiedziałem w tamtym momencie czy się cieszyć czy martwić. My dysponujemy 
pozwoleniem na budowę Ŝeby była jasność. Panu radnemu Gągorowskiemu 
powiem tak – w projekcie uwzględniona jest równieŜ przebudowa komunikacji 
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wokół krytej pływalni z uwzględnieniem terenu miejskiego i w tymŜe projekcie 
zaplanowane jest 50 miejsc parkingowych. Toalety są oczywiście 
zaprojektowane w budynku, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. 
Kończąc wrócę jeszcze do parkingu. Chce powiedzieć, Ŝe aktualnie trwa 
realizacja parkingu pomiędzy ul. Ściegiennego i Al. Legionów, który jest 
zlokalizowany od krytej pływalni w odległości około 150 metrów, czyli kwestia 
parkingów dla osób korzystających z krytej pływalni na pewno nie będzie 
problemem. Chciałbym się odnieść do krytej pływalni w Morawicy. Po 
entuzjastycznych recenzjach dla tego obiektu odwiedziłem go kilkakrotnie, 
rozmawiałem z osobami, które uczestniczą w procesie realizacji i z tego tytułu 
przeŜywają pewne uciąŜliwości, bo ta realizacja nie została jeszcze zakończona. 
Myślę, Ŝe wszyscy mówimy om kwocie, która w tym momencie niekoniecznie 
jest kwotą ostateczną. To po pierwsze. Takie są moje przypuszczenia. Natomiast 
powiem szczerze, Ŝe ja Niechciałbym takiego wzorca w Kielcach, jaki został 
zbudowany w Morawicy z prostej przyczyny: tan obiekt, i to mówię jako 
nauczyciel, ten obiekt nie spełnia w moim przekonaniu norm pełnego 
bezpieczeństwa dla dzieci. Tam są rzeczy projektowane w taki sposób, które 
będą musiały być skorygowane, które w istotny sposób zawęŜą powierzchnię 
komunikacyjna na pływalni, które w gruncie rzeczy spowodowały, Ŝe 
zaniechaliśmy powielania, choć po entuzjastycznych doniesieniach Gazety 
Wyborczej popartych głosami niektórych panów radnych, wizyt na terenie 
krytej pływalni w Morawicy złoŜyliśmy kilka. I decyzje jednak o podjęciu 
innego kierunku scharakteryzowanego projektu i wykonań, który wczoraj 
praktycznie rozstrzygnęliśmy i nie bardzo widzę powody do jakichkolwiek 
projektów, myślę, Ŝe w krótkim czasie podpiszemy umowę z Mitexem. Zmiana 
tej decyzji była między innymi spowodowana tym, co zobaczyliśmy w 
Morawicy. Natomiast powiem tak, jeŜeli są rzeczywiście przekonywujące 
argumenty, Ŝe moŜna pływalnie nowa wybudować za 10 mln zł w standardzie 
przynajmniej takim, o którym mówi ten projekt to ja na to nie mam argumentów 
tylko czekam na propozycje. PrzecieŜ nie naleŜę do ludzi, którzy chcieliby 
szastać pieniędzmi miejskimi. 
 
Radny Jan Gierada 
Ja nie opieram nigdy swoich wypowiedzi na „widzimisię” tylko na faktach. 
Rozmawiałem z panem prezesem Zagnińskim, który to budował, budowla jest 
praktycznie zakończona, szykowana jest do odbioru i kosztuje tyle ile 
powiedziałem. Dziwie się, Ŝe dyr. Dębski, wynika z tego, Ŝe Buras jeden z 
najlepszych wójtów w Polsce wybudował tam jakąś lipę. Powtórzę mu to, Ŝe 
pan to dzisiaj mówił moŜe cos jeszcze zdąŜy naprawić przed odbiorem. 
 
Dyr. Wojciech Dębski 
Ja nie powiedziałem panie radny, Ŝe wybudował pan Wójt Buras lipę, natomiast 
uwaŜam, Ŝe standard obiektu w mieście Kielcach powinien być jednak nieco 
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wyŜszy niŜ standard obiektu w gminie Morawica chociaŜby z tego względu, Ŝe 
częstotliwość uŜytkowania ilość osób, która przewinie się przez obiekt w 
Kielcach na pewno będzie wielokrotnie większa niŜ w Morawicy i co do tego 
jestem absolutnie przekonany. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/511/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (proj. nr 2) 
Projekt ten ja nazywam w zasadzie takim jednolitym tekstem Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego. OtóŜ postanowiliśmy wykonać dokument, który 
ułatwiłby analizę i śledzenie realizacji pod względem finansowym wszystkich 
zadań inwestycyjnych, które na dzień dzisiejszy zawarte są właśnie w WPI. 
Wszystkie zmiany, które do tej pory były dokonywane załącznikami do tego 
Programu zostały tutaj ujęte i dotyczą one tak planowanych nakładów 
inwestycyjnych, zmian nazw tych zadań. Proszę o przyjęcie to projektu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/512/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
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Pkt. 7. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego. 
Jest taka moŜliwość, aby z WFOŚ pozyskać poŜyczkę w wysokości 1 627 700 zł 
na to zadanie. Nie muszę chyba dodawać, Ŝe warunki, na jakich te poŜyczki 
otrzymujemy są bardzo dobre i przede wszystkim istnieje moŜliwość umorzenia 
30 % wartości tej poŜyczki. Proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/513/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni 
wód deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego. 
 
Pkt. 7. 4 
 
Pani Skarbnik Miasta Kielce Barbara Nowak zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleni budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (proj. Nr 3) wraz z autopoprawką. 
Projekt ten jest kontynuacja poprzedniego projektu, dotyczy zmian w budŜecie 
miasta o kwotę 1 627 700 zł związaną z poŜyczką. A autopoprawka to jeszcze 
prośba o zgodę na wydatkowanie 100 tys. zł na wymianę kotła, co i uzdatniacza 
wody w budynku przy ul. Krakowskiej 374. Budynek ten jest własnością gminy 
a w tym momencie na mocy umowy uŜyczenia jest oddany stowarzyszeniu 
Stella. Proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/514/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Pani Skarbnik Miasta Kielce Barbara Nowak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Miasta Kielce oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budŜetowego. 
Ten projekt jest próbą ujednolicenia tekstu sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta za I półrocze roku budŜetowego. Wprowadziliśmy pewne zmiany, które 
proponujemy państwu w celu uzyskania moŜliwości większej analizy danych 
finansowych zawartych w tym sprawozdaniu, określania dynamiki, a przede 
wszystkim to sprawozdanie będzie równieŜ zawierało sprawozdanie z 
wykonania planu finansowego jednostek kultury. Przyjęliśmy jednolity i chyba 
w mojej ocenie duŜo bardziej szczegółowy wzór na sprawozdanie dla tych 
właśnie podmiotów miejskich. Proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/515/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Miasta Kielce oraz zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku 
budŜetowego. 
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Pkt. 7. 6 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach pan Krzysztof Słoń przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Kielce. 
Propozycja zmiany wynagrodzenia dla Prezydenta wynika z konieczności 
dostosowania składników wynagrodzenia do nowych uregulowań prawnych 
wprowadzonych rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i 
urzędach marszałkowskich. Wynagrodzenie Prezydenta przyznane uchwałą Nr 
II/31/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2006 roku było do 
chwili obecnej w niezmienionej wysokości, natomiast cytowana wyŜej zmiana 
rozporządzenia przewiduje dla stanowiska prezydenta wyŜsze kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego z wyrównaniem od 1 
stycznia 2008r. Z tego powodu zachodzi potrzeba zmiany wynagrodzenia. 
 
Przewodniczący Paweł Gągorowski 
Oczywiście nie kwestionując zasadności podniesienia tego wynagrodzenia czy 
zmiany go, bo jeśli Prezydent Kielc zarabia mniej niŜ Burmistrz Sandomierza to 
coś jest nie tak, mam pytanie do uzasadnienia. Chodzi mi o to, o jaką wyŜszą 
kwotę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego w związku  
z wejściem w Ŝycie tego rozporządzenia przewiduje ta uchwała? 
 
Pani BoŜena Janicka dyr. Wydziały Organizacyjnego UM 
Jest to kwota 1187 zł. Wynagrodzenie zasadnicze pan Prezydent miał w kwocie 
5280 zł proponujemy kwotę 6200 zł. Dodatek funkcyjny do obecnej chwili 1950 
zł, a obecnie proponujemy 2100 zł. Oczywiście dodatek za wysługę lat to jest 20 
% w kwocie 1240 zł., dodatek specjalny w kwocie 2825 zł. 
 
Radny Jan Gierada 
Dla mnie zarządzając budŜetem prawie 700 mln zł i pracując nie 8 godzin, ale 
nawet 18 te pobory proponowane dzisiaj są kompromitacją. 
 
Radny Paweł Gagorowski 
Powtórzę się, Ŝe nie kwestionuję zasadności, natomiast chciałbym na jedno 
zwrócić uwagę – po raz kolejny niestety, nie tylko przy okazji tej uchwały, ale 
uzasadnienia, które są formułowane do projektów uchwał, co najmniej mijają się 
z prawdą albo nie są takie, jakie powinny być. Tutaj nie chodzi o wysokość, ja 
dotarłem do tego rozporządzenia i to nie jest tak, Ŝe uchwała nasza stanowiła o 
mniejszych poborach, a rozporządzenie stanowi o większych. Mieściliśmy się w 
tych widełkach przy wynagrodzeniu zasadniczym i dodatku funkcyjnym. 
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Dyr. Janicka 
W dalszym ciągu obowiązuje ustawa kominowa i dlatego nie moŜemy dać 
więcej. 
 
Radny Gagorowski 
Ja nie mówię o więcej, ja mówię Ŝebyśmy zostali poinformowani, jaki jest 
przepis. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/516/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 7 
 
Pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie udziałów Szpital Kielecki 
Spółka z o.o. w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych udziałów. 
Projekt proponuje, aby to zbycie nastąpiło w trybie pozapublicznym, a następnie 
określa równieŜ zasady zbycia tych udziałów. Zbyciu podlegać będzie nie mniej 
niŜ 51 % i nie więcej niŜ 85 % udziałów posiadanych przez miasto Kielce, Ŝe 
zbycie nastąpi po negocjacjach przeprowadzonych przez zespół powołany przez 
Prezydenta Miasta oraz trzecia bardzo waŜna zasada mówiąca o tym, Ŝe zapłata 
za udział moŜe być dokonana w ratach z uwzględnieniem warunków 
wskazanych w art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o 
komercjalizacji i prywatyzacji. Charakter tej uchwały to charakter kierunkowy. 
Ma ona wskazywać, jakie są zamierzenia właściciela, co do dalszego bytu 
prawno – ekonomicznego tego podmiotu gospodarczego. Oczywiście asumptem 
do tego, aby podjąć taką ścieŜkę dalszej prywatyzacji tej spółki wybrać było 
powołanie przez pracowników spółki Szpital Kielecki, spółki pracowniczej. 
UwaŜamy, Ŝe dobre efekty i wyniki ekonomiczne dotychczasowego 
funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego, jak równieŜ spokojna atmosfera 
pracy w tej spółce powoduje, Ŝe moŜe być to dobra prognozą, Ŝe dalszy proces 
prywatyzacji w tej spółce będzie przebiegał prawidłowo, a majątek, którym ta 
spółka dysponuje będzie wykorzystywany w sposób racjonalny i ekonomiczny. 
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Myślę, Ŝe równieŜ nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe taki sposób prywatyzacji moŜe 
spowodować, Ŝe zostanie zmniejszone ryzyko obciąŜania budŜetu miasta 
ewentualnymi konsekwencjami działalności tego podmiotu. 
 
Radny Jan Gierada 
Na samym początku to, co mówił pan dyrektor, Ŝe spokój jest taki w pracy to ja 
powiem tak: pan się tym tak nie cieszy, Ŝe jest spokój, bo nie ma spokoju w 
ogóle w kraju, jeśli chodzi o pracę słuŜby zdrowia. Ja mam takie powiedzenie, 
Ŝe chłopski rozum, końska siła i mózg słuŜby zdrowia są to trzy rzeczy jeszcze 
niezbadane. To na temat spokoju. Natomiast na temat spółki – oczywiście ja 
nawet rozmawiałem z panem Prezydentem Lubawskim, ja jestem absolutnie za 
prywatyzacją Ŝeby była jasna sprawa, nie tylko Szpitala Miejskiego, ale 
generalnie. Przy czym miałbym taka prośbę do rozwaŜenia na spokojnie, by nikt 
nie myślał, Ŝe mam w tym jakiś interes bo jestem dyrektorem Szpitala 
Wojewódzkiego. śadnego interesu nigdy nie miałem i nie mam. Jak państwo 
wiecie w tej chwili trwają dyskusje i jest przymierzana ustawa obecnego rządu 
na temat właśnie przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego i wcale się 
nie dziwię panu Prezydentowi, Ŝe tą nieciekawą słuŜbę zdrowia chce 
wyrugować ze swojego zarządzania. Ja uwaŜałem i uwaŜam, Ŝe jest jednym  
z najlepszych właścicieli na terenie Kielc, jako właściciel o ten szpital bardzo 
dba. Natomiast pamiętajcie państwo o tym, Ŝe to nie nikt inny jak ci sami 
pracownicy, którzy zostali w sposób dokładny zrestrukturyzowani, za którą to 
restrukturyzację zapłacili podatnicy, ci sami pracownicy ten szpital zadłuŜyli na 
35 mln zł, Ŝe ci sami pracownicy dostali, zresztą na moją prośbę, podwyŜki 24 
grudnia, a juŜ 2 stycznia następne podwyŜki dostali, bo to jest inny rok. Ci sami 
pracownicy dostali porządny remont, wyposaŜenie, brali cały czas pieniądze za 
13 pensje od dnia wymagalności z odsetkami. I teraz grupa ludzi, bądźmy 
szczerzy nie wszystkich ludzi tylko nowobogackich, nazwijmy ich po imieniu 
nie wymieniając Ŝadnych nazwisk czy zawodów weźmie teraz udziały 51 czy 85 
% oczywiście z perspektywą taką Ŝeby bez przetargu po wycenie kupić cały 
budynek. Podatnicy, więc złoŜyli się na oddłuŜenie tych pracowników, 
zafundowali im restrukturyzację dali im pieniądze na odprawy i odszkodowania 
dla zwolnionych w duŜej części pracowników, część z nich, kilka pielęgniarek 
znalazło zatrudnienie w innych szpitalach miedzy innymi w Wojewódzkim. 
Dlatego wydaje mi się, Ŝe nie ma tu pośpiechu. Czytając, co miesiąc po kilka 
razy jak to spółki sobie bardzo dobrze radzi, i Bogu dziękować, Ŝe sobie dobrze 
radzi, Szpital ma dobry kontrakt, Szpital wykonuje kontrakt, Szpital się rozwija, 
kupuje coś tam. Skoro tak dobrze to wszystko Ŝre, nazwijmy to po imieniu, to 
zostawiłbym to na jeszcze miesiąc, dwa, trzy i wtedy wróciłbym do tematu. 
Niech rząd wyda te ustawę. Pamiętajmy o tym, Ŝe Szpital nie wszedł do 
restrukturyzacji, nie skorzystał z ustawy o tzw. pomocy publicznej w związku z 
tym cały cięŜar oddłuŜania spadł na właściciela. Inne szpitale to zrobiły. Ja o 
tym mówiłem kilkanaście razy w związku z tym miasto przejęło cały dług 
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skorzystał tylko ZOZ z tego dobrodziejstwa. Są inne szpitale jak w 
Starachowicach, Jędrzejowie, które mają od kilku do kilkudziesięciu milionów 
złotych strat to ja tam bym widział potrzebę natychmiastowego wkroczenia i 
kompletnej jego prywatyzacji. I bardzo dobrze zrobił Starosta w Jędrzejowie, Ŝe 
znalazł inwestora zastępczego. Oczywiście mnie jako człowiekowi kojarzy to 
się w ten sposób, Ŝe jeŜeli część ludzi chce przejąć majątek gminy kupując po 
wycenie powinni stanąć do przetargu publicznego. Od tego są banki, Ŝe jeśli 
chcesz mieć spółkę to nie szuka na raty na 20, 30, nie kupuj sprzętu na 10 rat 
tylko weź sobie kredyt w banku i będziesz spłacał kredyt w banku i będziesz 
miał spółkę. A nie dostaniesz wszystko gotowe na talerzu kosztem nas 
wszystkich. Taka jest absolutnie prawda. Dlatego mam prośbę, na spokojnie, ja 
się dziś wstrzymam od tego głosowania, natomiast poczekałbym do wydania 
przepisów ustawy o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej. Wszystkie 
organy załoŜycielskie będą miały szansę kaŜdy szpital sprywatyzować i myślę, 
Ŝe te przepisy, które są szykowane są na tyle ciekawe, Ŝe naleŜałoby się 
wstrzymać z bólami. 
 
Radny Mariusz Goraj  
Czekałem na kolejny „gieradyzm” w postaci jakiegoś ciekawego powiedzenia  
i zbitki słów. No panie radny ja się nie zgadzam ze sformułowaniem i moim 
zdaniem jest ono oburzające, Ŝe to pracownicy zadłuŜyli ten Szpital i pan 
doskonale jako pracodawca, mniej więcej o podobnym charakterze jak ten, o 
którym pan mówił, powinien wiedzieć, Ŝe tak naprawdę na ten temat naleŜy 
patrzeć inaczej. Liczę na to, Ŝe ta uchwała będzie przyczynkiem do tego, Ŝeby 
rozpoczęły się jakieś negocjacje pomiędzy Prezydentem Miasta a personelem, 
który jest zainteresowany zakupem udziałów w tej spółce czy tez odkupieniem 
części udziałów w tej spółce od miasta. Nie ukrywam, Ŝe liczę na to tak jak w 
przypadku podobnej operacji własnościowej, jaka była przekształcenie MPK 
Kielce, będziemy na bieŜąco informowani jako radni o tym jak ten negocjacje 
przebiegają i będziemy wiedzieć mniej więcej jakie są warunki zbycia tych 
udziałów i komu one przypadną. Ja akurat przychylam się w tym aspekcie do 
wypowiedzi radnego Gierady, Ŝe chciałbym mieć gwarancje, Ŝe nie nastąpi taka 
sytuacja, Ŝe część pracowników zostanie potraktowana w jakiś sposób, nie wiem 
czy to jest odpowiednie słowo, lepszy niŜ inna część personelu. Liczę, więc na 
to, Ŝe tutaj urzędnicy zachowają umiar i rozsądek i to równe traktowanie 
wynikające nie tylko z ustawy, ale równieŜ z uczciwego podejścia do tego 
tematu zostanie zachowane. 
 
Radny Jan Gierada ad vocem 
Z braku chyba starannego wychowania pańskiego, zwracam panu po raz trzeci 
uwagę. Jak pan mówi o gieradyźmie, to ja dam panu takie lekarstwo , które 
nazywa się Gieradosol. Niech pan mi nie ubliŜa młody człowieku. Ja w dobrej 
wierze to powiedziałem.  
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Załoga odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty, poprzedzonej ogromnymi 
wyrzeczeniami. Naprawdę dajmy im szansę, aby funkcjonowali w warunkach 
przyzwoitych w szpitalu, z którym się przede wszystkim będą się utoŜsamiali. 
TakŜe absolutnie zachęcam państwo do głosowania za ta uchwałą. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Panie Prezydencie, bez względu na to, jaki będzie wynik głosowania mam 
prośbę w imieniu pielęgniarek i połoŜnych, aby na kaŜdym etapie dyskusji i 
konsultacji dotyczących tego właśnie tematu ta grupa zawodowa, znacząca w 
Szpitalu, brała udział w tego typu spotkaniach.  
 
Prezydent Wojciech Lubawski 
Ta uchwała otwiera, mnie jako Prezydentowi, drogę do negocjacji, do 
warunków. Nie jest tak, Ŝe my wystawimy zeszyt, w którym będą się wpisywać 
ci, którzy chcą kupić udziały. My sprzedajemy pewna organizację, jaka jest 
przedsiębiorstwo Szpital Kielecki i mamy prawo do postawienia pewnych 
warunków. Te warunki, jakie będą postawione przez miasto będą wychodziły 
naprzeciw, miedzy innymi, temu, o czym państwo mówicie. Musimy mieć 
świadomość, Ŝe Ŝyjemy w państwie prawa i demokracji, ale równieŜ demokracja 
ma pewne zagroŜenia, szczególnie w procesach prywatyzacyjnych. Proszę mi 
zaufać, Ŝe stworzymy taki zespół, ja występuję guz dzid formalnie do państwa o 
wyłonienie takiej reprezentacji, która będzie pracowała w zespole, gdzie będą 
przedstawiciele spółki pracownicze, Szpitala i Rady Miejskiej, Zespól, który 
stworzy takie warunki. Niemoce być tam Ŝadnego cienia, który by budził 
wątpliwości wśród samych pracowników, ale równieŜ wśród mieszkańców 
miasta. To jest trudna operacja, ale moŜliwa do przeprowadzenia w sposób 
naprawdę rzetelny. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 3 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/517/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie 
udziałów Szpital Kielecki Spółka z o.o. w Kielcach oraz określenia zasad zbycia 
tych udziałów. 
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Pkt. 7. 8 
 
Pan Marek Klikowicz dyrektor Biura Mieszkalnictwa U M  zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. 
Projekt dotyczy zmiany stawki z 2,29 zł do stawki 7, 11 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie utrzymania zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez 
MZB. Wynik to z tego, iŜ przychody z tytułu najmu lokali w 2008r. nie 
pokrywają potrzeb w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem 
lokalami mieszkalnymi, a sprzedaŜ lokali w szczególności uŜytkowych 
zapewniająca stały dopływa środków finansowych na charakter postępujący, 
przychody MZB ulęgają ciągłej redukcji. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18  
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/518/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 9 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach. 
Termin likwidacji otwieramy 20 czerwca, jeśli będzie pozytywna decyzja Rady, 
a zakończenie świadczeń zdrowotnych 31 sierpnia 2008r. Ostateczny termin 
zakończenia postępowania likwidacyjnego ustalamy do 20 grudnia 2008r. 
Niniejsza uchwała jest ostatnim etapem przekształceń własnościowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych gminie 
Kielce. PowyŜsze działania pod względem ekonomicznym gwarantują trwałość i 
pewność tego co będzie finałem pod koniec roku. Uchwała likwiduje ZOZ w 
Kielcach oraz wchodzące w jego skład Przychodnie i wskazuje jako podmiot 
przejmujący nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
chirurgii stomatologicznej NZOZ „FIZJO-DENT”. Program restrukturyzacji 
pozytywnie zaopiniowany uchwała z dnia 14 lipca 2005r. zakładał zwiększenie 
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przychodów ZOZ m.in. poprzez uruchomienie nowej przychodni medycyny 
pracy. Ze względu na duŜą konkurencję na rynku powyŜszych usług w naszym 
mieście działanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Analiza 
wykonania planu za pierwszy kwartał br. wykazała i Ŝ przychody osiągane z 
tytułu kontraktu z NFZ na świadczone usługi z zakresu chirurgii 
stomatologicznej jak i sprzedaŜy sprzętu nie pokrywają kosztów bieŜącej 
działalności. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę w celu niedopuszczenia do ponownego zadłuŜenia 
się zakładu wnoszę o wyraŜenie zgody na likwidacje ZOZ w Kielcach. Mamy 
pozytywna opinie Rady Społecznej oraz opinie Wojewody Świętokrzyskiego i 
Komisji Zdrowia. 
 
Radny Jan Gierada 
Bardzo się cieszę, Ŝe doczekałem tej likwidacji. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Przy okazji tej uchwały chciałbym serdecznie podziękować wszystkim słuŜbom 
pana Prezydenta, które w niełatwej atmosferze i w niełatwej sytuacji, często 
gromieni przez niektórych radnych doprowadzili do restrukturyzacji ZOZ. A tak 
naprawdę ta restrukturyzacji przekłada się na kilkanaście milionów złotych 
umorzenia długu. W szczególności chciałbym tutaj podziękować panu 
doktorowi Janowi Kubikowi, który wielokrotnie dostawał cięgi i musiał zagryźć 
zęby na tej sali szczególnie, za to, Ŝe nie ugiął się i pozwolił nam doprowadzić 
do końca restrukturyzację ZOZ. Bardzo proszę pana Prezydenta o przekazanie 
słów uznania dla pana Jana Kubika. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Pan Przewodniczący Paweł Gagorowski podczas analizy tego na Komisji 
stwierdził, Ŝe jest tam uwaga radcy prawnego. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie, 
czego dotyczy wpis dokonany przez panią mecenas Pankiewicz. Nie jest to wpis 
negatywnie opiniujący uchwałę, a tylko zwraca na pewien aspekt uwagę. 
 
Pani Jadwiga Nowak Koordynator Zespołu Radców Prawnych 
Byłabym bardzo szczęśliwa gdybym mogła wręcz odczytać ten przepis, ale ja go 
zreferuję na podstawie znanej mi okoliczności, która spowodowała te uwagę. 
Jak pamiętamy do tej pory przy likwidacji takich właśnie jednostek nie było 
powodu byśmy zamieszczali zapis paragrafu 8 czyli uchwała taka nie wymagała 
publikacji w Dzienniku Urzędowym. Proszę Państwa ostatnie stanowiska 
organu nadzorczego sprawiły to, iŜ uznano, Ŝe tego typu uchwała jest prawem 
miejscowym i wymaga po prostu publikacji. Tylko i wyłącznie do tego się 
problem sprowadza. 
 
Dyskusję zakończono. 



 30 

 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/519/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach 
 
Pkt. 7. 10 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Zgodnie z art. 14a, ust. 1 ustawy o systemie oświaty Rada gminy ustała sieć 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Pełny wykaz oddziałów przedszkolnych zamieszczony jest w 
załączniku do projektu uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/520/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. 
 
Pkt. 7. 11 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie 
zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 31 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1. 
Projekt wynika z tego, Ŝe mamy potrzebę utworzenia, co najmniej po jednym 
oddziale integracyjnym w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, właśnie na 
osiedlu Podkarczówka z tego względu, Ŝe Zespól Placówek Integracyjnych na 
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ul. Jasnej nie mieści takiej liczby dzieci z róŜnymi dysfunkcjami głównie 
fizycznymi, kontynuować w dobrych warunkach swoją edukacje. Dlatego 
wnosimy o przyjęcie projektu uchwały gdzie przy nazwie SP Nr 31 będzie 
dodane: z oddziałami integracyjnymi, a nie Szkoła Podstawowo Integracyjna. 
Ustawa o systemie oświaty wtedy przyzwala nazwać szkołę integracyjna wtedy, 
kiedy jest komplet oddziałów jest oddziałami integracyjnymi. Natomiast tu jest 
ten wyjątek dodany i to jest na obecna chwilę potrzeba czasu. JeŜeli nie będzie 
takie zapotrzebowania będą to takie oddziały „uśpione”. Proszę o podjecie tej 
uchwały. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Informuję, Ŝe podjęcie takiej uchwały pozwoli w przyszłości na wystąpienie o 
dofinansowanie remontów i likwidacji barier ze środków PERON. 
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
RM 
Czekałem na wyjaśnienie przez pana dyrektora pewnej kwestii, która 
podnosiliśmy na Komisji czy ta uchwała nie powinna mieć zmienionego tytułu? 
 
Dyr. Mieczysław Tomala 
Nie. Nie poruszałem tego, bo gdyby taka zmiana była konieczna to od razu na 
początku bym to powiedział. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/521/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 31 w Kielcach, ul. 
Krzemionkowa 1. 
 
Pkt. 7. 12 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie 
zmiany nazwy Gimnazjum Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1. 
Projekt tej uchwały jest analogiczny jak w przypadku poprzedniej uchwały. W 
Gimnazjum Nr 15 będzie równieŜ dodane w nazwie szkoły „z oddziałami 
integracyjnymi”. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/522/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 15 w Kielcach, ul. 
Krzemionkowa 1. 
 
Pkt. 7. 13 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. 
Krzemionkowa 1. 
Zmiana ta polega tak jak w przypadku uchwał poprzednich na dodaniu w nazwie 
szkoły określenia „ z oddziałami integracyjnymi”. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/523/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w 
Kielcach, ul. Krzemionkowa 1. 
 
Pkt. 7. 14 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie 
zmiany nazwy VIII Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w 
Kielcach, ul. Krzemionkowa 1. 
Tutaj równieŜ w nazwie szkoły dodajemy „z oddziałami integracyjnymi”. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/524/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zmiany nazwy VIII Liceum Ogólnokształcącemu im. H. 
Sienkiewicza w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1. 
 
Pkt. 7. 15 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie 
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Na wstępie chciałem państwa poinformować, Ŝe w naszych placówkach Ŝywimy 
5300 dzieci, w tym wspomaganych przez MOPR 1258. Projekt uchwały wynika 
z tego, Ŝe zapis ustawy dotyczący organizacji na obecną chwilę sposobu 
Ŝywienia i regulacji dotyczących poszczególnych elementów, spada na Radę 
Miasta. Wobec powyŜszego proponujemy projekt uchwały, w którym określamy 
krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej tj. uczniowie oraz 
pracownicy szkoły. Była sugestia na posiedzeniu Komisji, aby dopisać „ i byli 
pracownicy szkoły”. Ja podtrzymuję to, co jest zapisane w projekcie uchwały  
i powiem dlaczego. Proszę zauwaŜyć art. 67 ma ust. 2, który wyraźnie mówi o 
Ŝywieniu uczniów i to jest podstawowa kompetencja i obowiązek placówek 
oświatowych. Dodając drugi punkt „i pracownicy szkoły”, przy sporych 
wątpliwościach radców pranych, równieŜ i naszych, mieliśmy na względzie 
głównie to, Ŝe czas pracy pracowników szkoły nieraz jest długi i nie zawsze 
mogą wyjść Ŝeby gdziekolwiek coś zjeść. Dlatego jest ten zapis. Inna jest 
odpłatność pracowników niŜ uczniów. Sugestia dotycząca byłych pracowników 
szkoły powoduje to, Ŝe jesteśmy wtedy forma usługową i sposób rozliczania 
budzi wtedy szereg wątpliwości. Ja nie jestem do końca przekonany czy słuŜby 
nadzorcze uznają istniejący zapis o pracownikach szkoły. Jeśli będzie takie 
przyzwolenie w przepisach prawnych jesteśmy otwarci na kaŜda zmianę, która 
by spowodowała to, Ŝe stołówka mogłaby ewentualnie otworzyć się na osoby  
z zewnątrz, które ze szkołą oprócz sentymentu nie mają nic wspólnego. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie dyrektorze, zrobimy taką kanapkę psychologiczna, dziękuję bardzo, Ŝe w 
odpowiedzi na interpelację z marca dotyczącą zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych od 1 stycznia 2008r., w której w ostatnim zdaniu interpelacji prosiłem 
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o wykaz osób Ŝywionych w placówkach oświatowych w Kielcach i czy są 
przypadki, kiedy MOPR dopłaca do wyŜywienia, w dniu dzisiejszym taki wykaz 
dostałem. To rzeczywiście krótki okres, kiedy mogłem się zorientować w 
sytuacji, niemniej jednak pan dyrektor próbował zacytować art. 67 ustawy o 
systemie oświaty i tam wcale nie jest napisane, Ŝe w stołówce Ŝywi się 
wyłącznie uczniów. śeby nie być gołosłownym art. 67a brzmi w ten sposób: W 
celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła moŜe zorganizować 
stołówkę”. W ust. 2 pisze: „korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki w tym wysokość opłat ustala organ 
prowadzący szkołę.” Zasady to nie znaczy, Ŝe ma tam być Ŝywiona tylko 
młodzieŜ czy dzieci. Chciałem powiedzieć, Ŝe praktyka pokazuje, Ŝe w 
stołówkach do dnia dzisiejszego Ŝywią się nie tylko uczniowie, ale emeryci i 
renciści, którzy w tej szkole wcześniej pracowali. W większości miast, które 
uchwałę tą uchwalały jest taka moŜliwość Ŝeby i emeryci i renciści mogli z tej 
stołówki dalej korzystać. Nie wiem, dlaczego zapisem uchwały państwo 
proponują ograniczenia, tym bardziej, Ŝe ci ludzie płacą 100 %, za nie tylko 
wsad do kotła, ale równieŜ za przygotowanie i utrzymanie tejŜe stołówki. Dla 
kaŜdego, więc dyrektora, który prowadzi stołówkę, jeŜeli więcej osób jest 
płatnikami wyŜywienia to jest to lepsza sprawa, dlatego Ŝe mniejsze są koszty. 
Ma jeszcze wątpliwości do podstawy prawnej. OtóŜ funkcjonuje w dalszym, 
ciagu ustawa z dnia 29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego 
„pomoc państwa w zakresie doŜywiania” i nieprzypadkowo zapytałem o to ile 
osób jest dofinansowywanych przez MOPR, dlatego Ŝe one są 
dofinansowywane tak naprawdę na mocy tej ustawy. Ta ustawa obowiązuje do 
końca 2009r. W ustawi o systemie oświaty jest tylko enigmatycznie 
wspomniane w ust. 4, Ŝe organ prowadzący szkołę moŜe zwolnić rodziców albo 
ucznia w całości lub w części z opłat, o których mowa w ust. 2. Ale zasady 
jeŜeli mamy je uchwalać powinny odnosić się do tego w jakim przypadku takie 
zwolnienie czy takie dofinansowanie być powinno. Przypominam równieŜ Ŝe na 
mocy ustawy o systemie oświaty funkcjonuje rozporządzenie Ministra Edukacji 
narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania placówek 
publicznych i warunków pobytu dzieci i młodzieŜ y w tych placówkach oraz 
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w 
tych placówkach. W § 66 tego rozporządzenia są uregulowane pewne kwestie 
związane z wsadem do kotła i innymi kosztami występującymi przy produkcji 
posiłków. Chciałbym więc wiedzieć czy nie zostało czasami pominięte w 
podstawie prawnej to co być tam powinno, według mnie przynajmniej, patrząc 
na podstawy prawne uchwał podjętych w innych miastach. Oprócz tego, według 
mnie, brakuje w tej uchwale określenia źródeł finansowania posiłków oprócz 
opłat uiszczanych prze osoby, które korzystają z tych posiłków – mówię tu o 
wpłatach z MOPR, darowiznach oraz dotacjach z budŜetu państwa, które to 
dotacje moŜemy uzyskać na posiłki dla dzieci, jeŜeli 40 % kosztów miasto 
ponosi, jeśli chodzi o Ŝywienie tych dzieci czyli program Ŝywienia, o którym 
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równieŜ mówiłem. Te elementy były przeze mnie podnoszone na Komisji 
Edukacji i Kultury, a poniewaŜ nie znalazły ani odpowiedzi, ani uznania, a 
pewno bym, państwu głowy nie zawracał gdyby na Komisji BudŜetu był 
przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury i mógł wytłumaczyć pewne 
elementy. To są wszystko sprawy związane z pieniędzmi, z budŜetem i ja chcąc 
być dobrze poinformowanym i mieć jednak wpływ na to, co się dzieje w 
jednostkach budŜetowych miasta chciałbym uzyskać na te moje wątpliwości 
odpowiedź.  
 
Radny Mariusz Goraj 
W tej uchwale jest określona kwotowo opłata za korzystanie z posiłków przez 
uczniów, natomiast nie jest określony sposób naliczania tych opłat dla 
pracowników. Czy nie moŜna by tego równieŜ skonkretyzować. Druga moja 
wątpliwość, co do ostatniego elementu wypowiedzi pana dyr. Tomali i równieŜ 
do tej uwagi wnoszonej przez pan radnego Boguckiego, to znaczy moŜliwości w 
przyszłości korzystania ze stołówek szkolnych przez byłych pracowników. 
Myślę, Ŝe nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Ja osobiście jestem 
przeciwnikiem niekontrolowanego, przepraszam za to sformułowanie, ale 
szwędania się po szkole osób postronnych. Tym bardziej, Ŝe tendencja jest taka, 
Ŝeby moŜe nie izolować te szkoły dla osób postronnych, ale Ŝeby sprawować 
nad nimi dosyć ścisłą kontrolę, po co one w tych placówkach pojawiają się, 
dlaczego i gdzie się przemieszczają. Wiem, jaka jest praktyka nadzoru nad 
osobami, którzy są de facto gośćmi w placówkach i umoŜliwienie przebywania 
na terenie placówek szkolnych, szczególnie placówek szkolnych i gimnazjów, 
kierujących się argumentem chęci skorzystania z tej placówki. Ja byłbym tutaj 
niezmiernie ostroŜny. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Z kilkuletniej mojej praktyki nauczyciela wiem, ze stołówki były i są 
dobrodziejstwem dla młodzieŜy i chwała, Ŝe są jeszcze te stołówki przy 
szkołach. RównieŜ od dawien dawna nauczyciele korzystali ze stołówek 
szkolnych. Swego czasu związki zawodowe, zresztą do dnia dzisiejszego 
upominają się, aby nauczyciele, którzy zawodowe swoje całe Ŝycie oddali 
oświacie, a emerytury mają 900, 1000, 1200 złotych, wyjątkowo 1700 zł, 
uwaŜam, Ŝe to, z czego korzystali nie moŜna tym ludziom zabrać. Ekonomicznie 
się to rozlicza bardzo dobrze, bo młodzieŜ płaci 3,50 a pozostali płacą inną 
stawkę. Dlatego jako nauczyciel i radny uwaŜam, Ŝe nie moŜemy doprowadzić 
do takiej sytuacji Ŝeby dzisiaj zabrać to, co jest faktem w mieście, tam gdzie 
jeszcze te stołówki funkcjonują. Myślę, Ŝe nauczyciele mieli by do nas wielki 
Ŝal, Ŝe nie mogli skorzystać ci emeryci i renciści, jeŜeli mieszkają w obrębie tej 
szkoły, choć nie tylko, Ŝeby nie mogli do swojej szkoły wejść. Stołówki na ogół 
są na parterach. Dlatego uwaŜam, panie dyrektorze, Ŝe dyskusja, która była na 
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Komisji Edukacji powinna być zakończona, a słowo „emeryci” powinno być 
dopisane. 
 
Radna Alicja Obara 
Po pierwsze protestuję Ŝeby emerytowanych nauczycieli nazywać obcymi 
szwędającymi się po placówkach, bo to w ogóle nie uchodzi. Po drugie to 
dyrektor jest od tego w szkole i Rada Pedagogiczna Ŝeby ustalić stawkę za 
ponad to, co ustali Rada, czyli ile będą płacić za obiady nauczyciele tej szkoły. 
O ile ja się orientuje to leŜy w ogóle w gestii Rady. Ja tutaj zdecydowanie 
popieram dyrektora Tomalę Ŝebyśmy nie zabrnęli jakimiś dodatkowymi 
zapisami w taki „kozi róg” Ŝeby rzeczywiście ani nauczyciele ani nikt poza 
dziećmi nie mógł się Ŝywic w szkole. Bo jeŜeli nauczyciel spędza nieraz ponad 
8 godzin w szkole to trudno Ŝeby wyskoczył na róg po hamburgera. Wydaje mi 
się, więc Ŝe jeŜeli zbyt daleko zabrniemy w tych przepisach to jakiś bicz 
kręcimy. Według mnie to ja zdecydowanie jestem za takim projektem uchwały, 
jaki przedstawia dyr. Tomala w tej chwili. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Chciałem tylko odpowiedzieć pani radnej Obarze, pani radna ja naprawdę 
szanuje niezmiernie wszystkich ludzi, zwłaszcza emerytowanych pracowników 
oświaty, bo tak jak się nauczycielom nie przelewa, to tym bardziej 
emerytowanym nauczycielom się nie przelewa. Moja wypowiedź dotyczyła 
osób, które nie były podmiotem zainteresowania pana radnego Boguckiego, 
czyli nie chodziło mi o emerytowanych nauczycieli tylko osób postronnych. Ja 
tu byłbym ostroŜny. Nie mówię nie, ale byłbym tutaj ostroŜny. Co do zarabiania 
tutaj dyrektorów szkół to teŜ Ŝebyśmy nie zabrnęli trochę za daleko, pani radna. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Byłem na Komisji Edukacji i chciałem taką swoją refleksją państwu powiedzieć, 
Ŝe szkoła to miejsce, w którym powinny się uczyć dzieci i tak to jest statutowo 
przyjęte. Teraz, jeśli będziemy chcieli rozszerzać działanie szkoły o tzw. usługi 
komunalne, czyli dotyczące wydawania obiadów i sprzedawania to musimy 
zrobić tzw. działalność gospodarczą. Czyli trzeba załoŜyć kasę fiskalną. To się 
wszystko z tym wiąŜe. JeŜeli będziemy rozszerzać to wtedy musi powstać jakiś 
nowy podmiot gospodarczy, który będzie się z fiskusem rozliczał za pomocą 
kasy fiskalnej i róŜnych związanych z tym opodatkowań. Myślę, Ŝe ta forma, 
która została przedstawiona przez pana dyrektora spełnia oczekiwania. A to, Ŝe 
dyrektorzy stawkę dla uczniów ustalili na 3,50 to chwała im za to, bo większość 
uczniów w szkole jest biedna, którym trzeba dotować i myślę, Ŝe taka stawka 
jest zasadna. PodwyŜszenie stawki spowoduje to, Ŝe część dzieci mogłoby nie 
jeść tych obiadów. 
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Dyr Mieczysław Tomala 
Odnośnie opłaty dla nauczycieli, o co pytał radny Goraj, to będzie kompetencja 
dyrektora, który musi tak policzyć Ŝeby miał z tego zysk. Albo będzie pasowało 
pracownikom kupić albo nie. Ta kwota 3,50 zł wynika na obecna chwilę wynika 
z kalkulacji porównawczej wszystkich funkcjonujących stołówek w mieście. I 
tak nie jest to cena właściwa, bo jak państwo zauwaŜacie ceny Ŝywności idą w 
górę i moŜe być tak, Ŝe będzie wniosek o zmianę kwoty. Ja rozumiem 
wątpliwości pana radnego Tomasz Boguckiego, pana Mariusza i innych radnych 
i wiem, z czego to wynika. Proszę państwa, niedoskonałość zapisu ustawowego 
powoduje, Ŝe są w tej chwili takie róŜne zdania na ten temat. Ja zacytuje tylko 
dwa zdania opinii radców prawnych, bo to naprawdę to nie jest problem 
państwa, tylko problem dyrektora placówki, który ma pełna autonomię. I 
zapomniano zapisać w tymŜe artykule, Ŝe kompetencje przechodzą od j.s.t. do 
dyrektora szkoły, bo i tak on odpowiada za finanse, za cały majątek szkoły. 
Cytuje :”wprowadzając ten przepis ustawodawca zapomniał o uzupełnieniu art. 
5c ustawy o systemie oświaty poprzez przepisanie kompetencji odpowiedniemu 
organowi j.s.t. jest nadzieja na to, Ŝe ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje 
juŜ nad zmianą tego przepisu, który w obecnym brzmieniu zmusza j.s.t. do 
ingerencji w sprawy, które trudno jest rozstrzygać na tym szczeblu”. Tyle z 
mojej strony. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Ja zadałem konkretne pytania równieŜ dotyczące podstaw prawnych i nie 
uzyskałem Ŝadnych odpowiedzi. Rozumiem, Ŝe w ten sposób to szkoda nawet 
naszego czasu i bardzo przepraszam wszystkich radnych, Ŝe zajmuje czas 
Radzie niepotrzebnie. JeŜeli mamy się traktować po partnersku i powaŜnie, to 
jak zadaję pytanie to chyba ktoś powinien na to odpowiedzieć. 
 
Pani Jadwiga Nowak koordynator ZOP 
W rzeczy samej moŜemy się tylko wypowiadać na temat poprawności podstawy 
prawnej tej uchwały. KoleŜanka, która merytorycznie jest odpowiedzialna za 
edukacje, za sprawdzanie, za opiniowanie jest nieobecna, ale mu analizujemy 
podstawy prawne wszystkich uchwał, które są podstawą do państwa 
procedowania. Uznaję, Ŝe ta skonstruowana podstawa prawna jest do obrony, 
jest do przyjęcia. UwaŜam, Ŝe moŜemy te podstawę prawna głosować. Odrębną 
rzeczą jest zawartość merytoryczna tych zapisów, tych zasad. Nie potrafię i nie 
mogę nawet mówić, bo nam nie wolno, o zasadności i celowości tych zasad. 
Powtarzam, w moim przekonaniu, i biorę za to odpowiedzialność ta podstawa 
prawna jest właściwa. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/525/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce. 
 
 
Pkt. 7. 16 
 
Dyr. Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprostowania 
błędu w uchwale Nr XXI/448/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 
2008r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagradzania. 
W tej uchwale stało się tak, Ŝe pojawił się błąd w uchwale, Ŝe dotyczy roku 
2007. To, co najwaŜniejsze Regulamin jest właściwie na rok 2008. Korygując 
błąd pisarski pomogą państwo w tym, Ŝe będzie juŜ w tej chwili poprawnie, tak 
jak być powinno. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/526/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXI/448/2008 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 2008r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagradzania. 
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Pkt. 7. 17 
 
Pan Krzysztof Tworogowski dyrektor Wydziału Kultury , Turystyki i 
Promocji Miasta UM  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach. 
Ta uchwała ma otworzyć drogę Prezydentowi, aby wydał zarządzenie, w którym 
wyraźnie określi zasady zawierania umów cywilno-prawnych z dyrektorem 
KTT. Konkretnie chodzi tutaj o umowy dotyczące reŜyserii albo choreografii 
spektakli. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/527/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca 
w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 18 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach zarekomendował projekty uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Kielce na lata 2008-2013. 
Projekt uchwały jest związany z wymogiem ustawy w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Ta ustawa obliguje kaŜda gminę do opracowania takiego 
dokumentu. Jest to dokument, który zapisuje zadania dotyczące profilaktyki, 
skutecznej interwencji i pomocy ofiarom tego zjawiska. Dokument ten jest 
przygotowany zgodnie z pewnymi prawidłami i jest wynikiem 
kilkumiesięcznych konsultacji prowadzonych w środowiskach, które zajmują się 
ta sprawą. Realizatorami tego programu, jeśli państwo go uchwalą, będą Urząd 
Miasta, Sąd, Prokuratura, Policja, pomoc społeczna, placówki lecznictwa 
odwykowego, placówki oświatowe, placówki słuŜby zdrowia, organizacje 
pozarządowe, Kościół, związki wyznaniowe i media. MoŜe tylko jedno zdanie 
w kwestii meritum, otóŜ w 2007 roku zanotowano w Kielcach znacznie ponad 
500 przypadków interwencji policyjnych, które dotyczyły zjawiska 
zdefiniowanego w tym projekcie uchwały, więc wydaje się, Ŝe poza powodem 
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formalnym równieŜ jest bardzo istotny powód społeczny, aby te uchwałę 
przyjąć, o co bardzo państwa proszę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/528/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008-2013 
 
Pkt. 7. 19 
 
Dyr. Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Miasta Kielce do realizacji projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. 
Jest to projekt finansowany prze Unię Europejską. MOPR w imieniu Prezydenta 
Miasta przygotował odpowiedni wniosek, którego skutkiem moŜe być 
pozyskanie kwoty 1 893 450 zł na wzmocnienie działania w sferze społecznej. 
Te pieniądze po zaakceptowaniu odpowiedniego wniosku moŜemy otrzymać od 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/529/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej. 
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Pkt. 7. 20 
 
Dyr. Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia dla Domu Pomocy Społecznej 
im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. śeromskiego 4/6. 
Projekt dotyczy poszerzenia wykazu źródeł dochodów własnych. JeŜeli państwo 
podejmą tę uchwałę wówczas te dochody będą mogły pochodzić z czynszów 
dzierŜawnych, opłat czynszowych, z odsetek od środków gromadzonych na 
rachunku budŜetowym, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne i wpłat ze 
sprzedaŜy surowców wtórnych. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/530/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia 
dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. 
śeromskiego 4/6. 
 
Pkt. 7. 21 
 
Dyr. Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Domu 
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy przy ul. Słonecznej 9 w 
Kielcach. 
Jest to instytucja zatrudniająca 12 osób. W tej chwili przeciętna poborów nie 
osiąga 2 tys. zł. Proponujemy wobec tego stworzenie moŜliwości prawnych, aby 
to wynagrodzenie podnieść. Istotą propozycji jest zwiększenie najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 750 zł oraz określenie wartości jednego 
punktu na kwotę 4,50 zł. Skutki finansowe podjęcie tej uchwały są zapewnione 
w budŜecie tego ośrodka. 
 
Radny Stanisław Rupniewski  
Mam pytanie związane ze stylem § 1 „ustala się dla Domu”, ustala się chyba dla 
pracowników, a nie dla Domu. 
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Dyr. Marek Scelina 
Rzeczywiście stylistycznie nie brzmi to dobrze, ale nie potrafię w tym 
momencie zaproponować. Dom jest jednostka budŜetową, to rozwiązanie,  
o którym dyskutujemy, jest rozwiązaniem dotyczącym tej jednostki budŜetowej, 
więc z prostej logiki faktów wynikałoby, Ŝe mimo pewnej niezręczności 
leksykalnej jest to prawidłowe. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Uchwała powinna być jednoznacznie napisana, a to, co mamy w planie jest „dla 
Domu”, a to, co wyświetlane jest „w Domu”. Dlatego pan Stanisław Rupniewski 
dobrze zauwaŜył, albo ma być „w Domu”, albo „dla Domu”. „W Domu” to jest 
po Polsku. Wynagrodzenie nie jest dla Domu tylko dla ludzi. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę, aby wnioskodawca odniósł się jakoś do tego, bo rzeczywiście 
jest rozbieŜność między tytułem a § 1. 
 
Dyr. Marek Scelina 
Rozumiem, ze rzeczywiście tytuł uchwały powinien zgadzać się z zapisem w tej 
uchwale, więc pewnie trzeba wybrać którąś z tych opcji. Przy czym nie bardzo 
potrafię powiedzieć, która jest bardziej prawidłowa. Myślę, Ŝe jeŜeli 
zaproponujemy „w Domu”, to będzie to i poprawne logiczne i do przyjęcia 
językowo. 
Jako autopoprawkę proponuję zapis „w Domu”. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/531/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i 
wartości jednego punktu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w 
CiąŜy przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach. 
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Pkt. 7. 22 
 
Pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg w Kielcach 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Kielcach. 
Zmiana, która proponowana jest w uchwale jest zmianą czysto formalna polega 
ona na tym, Ŝe wykreślony zostaje jeden paragrafów, który brzmiał, Ŝe 
odpowiedzialność za nieopłacenie ponosi właściciel lub współwłaściciel 
pojazdu. Odpowiedzialność ta zgodnie i wynikająca wprost z ustawy o drogach 
publicznych, który brzmi, Ŝe odpowiedzialność za nieopłacenie ponosi 
właściciel pojazdu, chyba, Ŝe wskaŜe osobę kierująca pojazdem w strefie 
płatnego parkowania. Inspiracją tej zmiany było pismo z Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, które zwróciło uwagę na tą nieścisłość. A zatem została ona 
ujęta i zaproponowana jako zmiana uchwały rady Miasta. Bardzo proszę o 
podjęcie tej uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/532/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych w Kielcach. 
 

 
Pkt. 7. 23 

 
Pan Bogdan Opałka dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  uzasadnił 
projekt uchwały w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji Kielce o 
równowaŜnej liczbie mieszkańców powyŜej 2000. 
Projekt ten wynika z faktu, Ŝe w trakcie realizacji projektu, który ma być 
finansowany z Funduszu Spójności UE, którego beneficjentem są Wodociągi 
Kieleckie zaszła konieczność skorygowania obszaru aglomeracji kieleckiej. 
Obszar aglomeracji kieleckiej to są obszary na terenie miasta Kielce i nie tylko, 
z których to terenów ścieki sanitarne ciąŜą w stronę oczyszczalni ścieków w 
Sitkówce. Obszar, który jest skorygowany leŜy w rejonie ul. Stawki i dotyczy on 
rurociągu tranzytowego od ul. batalionów Chłopskich. Drugi obszar dotyczy 
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Dymin i leŜy w rejonie ul. Kalinowej. Sam plan aglomeracji określa Wojewoda 
Kielecki po konsultacjach wcześniejszych z gminami. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/533/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji Kielce o 
równowaŜnej liczbie mieszkańców powyŜej 2000. 
 
Pkt. 7. 24 
 
Pan Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM  
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie 
urządzeń i obiektów Miasto Kielce wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do 
MZWiK. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/534/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i 
Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
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Pkt. 7. 25 
 
Dyrektor Bogdan Opałka uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z 
majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Projekt dotyczy kanałów sanitarnych w osiedlu Ostra Górka. Ta inwestycja była 
realizowana na początku lat 90. Przekazanie do MZWiK wymienionych w 
uchwałę środków trwałych następuje w wyniku porządkowania ewidencji tych 
środków, a takŜe w celu zapewnienia prze profesjonalnego operatora 
prawidłowej eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie urządzeń 
infrastruktury technicznej naleŜących do Miasta. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/535/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i 
Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 26 
 
Dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic 
połoŜonych na terenie miasta Kielce do kategorii dróg gminnych. 
Jedna z ulic, jest to ulica nowo zbudowana, jest to ul. Św. Pawła, druga to ulic 
Orląt Lwowskich do tej pory traktowana jako łącznik pomiędzy ulicami 
Władysława Sikorskiego i ul. Józefa Piłsudskiego. Drogi te spełniają wszystkie 
parametry techniczne i formalne, jakie powinny spełniać drogi publiczne. Są to 
drogi o parametrach technicznych uŜytkowych odpowiadających klasie L, czyli 
lokalnej i są drogami obsługującymi ruch lokalny. A zatem spełniają wszystkie 
warunki, aby zaliczyć je do kategorii dróg publicznych. Proszę o podjecie tej 
uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/536/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zaliczenia ulic połoŜonych na terenie miasta Kielce do 
kategorii dróg gminnych. 
 
Pkt. 7. 27 
 
Dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu 
dróg gminnych na terenie miasta Kielce. 
Ulica Świerczyńska dotychczas w większości swojego przebiegu była drogą 
gruntową. Ona została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich na 
podstawie uchwały z roku 1987, a od roku 1999 stała się droga gminną. 
PoniewaŜ na jej przebiegu między czasie powstały obiekty handlowe naleŜy 
skorygować jej przebieg. 
 
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 XXIV/537/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta 
Kielce. 
 
Pkt. 7. 28 
 
Dyr. Bogdan Opałka uzasadnił projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdu 
na własność Gminy Kielce. 
Po sześciu miesiącach poszukiwania właściciela pojazdu, który został 
porzucony na terenie gminy naleŜy podjąć uchwałę o przejęciu tego pojazdu na 
własność gminy Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/538/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Kielce. 
 
Pkt. 7. 29 
 
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura Planowania Prz estrzennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Zmiana dotyczy rejonu śródmieścia. Celem zmiany Studium jest wyznaczenie  
w Śródmieściu Kielc obszaru głównych przestrzeni publicznych z głównymi 
punktami węzłowymi – placami, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi oraz 
elementami infrastruktury miejskiej, a takŜe określenie generalnych zasad ich 
zagospodarowania bez podkreślania dominującej roli zieleni. 
To ustalenie obejmuje tereny, na które są przygotowane z projektu kluczowego 
z rewitalizacji Śródmieścia Kielc, przedsięwzięcia pewne i we wnioskach 
aplikacyjnych wypełnia się rubrykę zgodności z dokumentami strategicznymi  
i w tym wypadku gdyby taki zapis pozostał grozi nam wręcz brak finansowania 
unijnego. Oczywiście likwidacja zapisu nie oznacza, Ŝe wszystko to chcemy 
zabetonować. Całe Śródmieście jest potraktowane jako jedna wielka plama i 
wcale nie oznacza zapis, Ŝe to są to tereny o funkcjach usługowych i Ŝe trzeba je 
od razu zabudować. 
Do tego projektu zmiany wpłynęły uwagi Towarzystwa Urbanistów Polskich  
i Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
Uwaga TUP brzmi: „Wątpliwości budzi potencjalna moŜliwość wykorzystania 
zmiany zapisu kierunków z „terenów zieleni miejskiej wyłączonych z 
zabudowy” na „tereny zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich 
metropolitalnych oraz mieszkaniowej” zarówno do lokalizacji hipermarketu, 
kwartału zabudowy mieszkaniowej jak i innych funkcji.” Jest propozycja 
nieuwzględnienia tej uwagi z tytułu takiego, Ŝe tak naprawdę jest rzeczywiście 
pewna elastyczność w zagospodarowaniu tych terenów, ale kaŜdorazowo  
w sporządzanych planach sukcesywnie dla śródmieścia to właśnie Rada Miejska 
będzie decydować, co dla tego terenu jest dobre. Jeśli chodzi o lokalizację 
hipermarketu to uwaga dowodzi nieznajomości prawa, poniewaŜ to musiałby 
być wyraźny zapis, imienna lokalizacja hipermarketu. Naszym zdaniem tego 
typu rozwaŜania szczegółowe, bo Studium jest tylko pewną dyspozycją bardzo 
ogólną, miejscem do tego typu rozwaŜań to są plany. Do wszystkich tych 
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terenów to władającym jest gmina Kielce. Druga uwaga: „Preferowana 
lokalizacja parkingów wokół pierścienia ulic okalających centrum Kielc. 
Negatywna ocena faktu uchwalenia mpzp terenu ograniczonego ulicami: Al. IX 
Wieków Kielc i Piotrkowską, którego rozwiązania zablokowały moŜliwość 
realizacji w tym terenie parkingu”. Skąd ta uwaga? SARP i TUP złoŜyły uwagi 
takie łączne do projektu zmiany Nr 5. Zmianie rysunku towarzyszyły teŜ 
korekty tekstowe. Druga uwaga dotyczy pewnej idei, która rzeczywiście 
funkcjonowała od lat 70 do 90, mianowicie idei likwidacji ruchu i miejsc 
postojowych w śródmieściu, a lokalizacji tzw. parkingów buforowych na 
zewnątrz tegoŜ organizmu. W tej chwili te idee trochę się zmieniły. Faktem jest, 
Ŝe ustalona taka izochrona od parkingu do miejsca dojścia to jest ok. 400m  
i parkingi, które znalazłyby się poza strefą centralną w Kielcach nie zapewniają 
całej obsługi śródmieścia. Śródmieście naleŜy w aspekcie rewitalizacji 
traktować jako jedną wielką galerię handlowo-usługową, jest tutaj około 23 
tysięcy miejsc pracy, 22 tysięcy mieszkańców. W erze samochodu musimy 
dokonać takich zapisów, Ŝe w śródmieściu musi się teŜ znaleźć rozwiązanie dla 
problemu parkowania. Rozwiązanie takie, Ŝe eliminuje się te niepoŜądane ze 
względów estetycznych czy tez innych uciąŜliwości, funkcje parkingowe z 
całego śródmieścia na zewnątrz jest po prostu utopijne. Takie rozwiązania mają 
jeszcze szansę funkcjonowania w centrach zabytkowych śródmieścia miast  
o charakterze typowo turystycznym, ale takim wyraźnie turystycznym. 
Śródmieście Kielc jest i zawsze będzie wielofunkcyjne, dlatego teŜ propozycja 
odrzucenia tej uwagi. JeŜeli chodzi o uwagi, które złoŜyło SARP, to uwaga jest 
taka: „Plac Konstytucji 3 Maja powinien pozostać placem, przestrzenią 
publiczną. Jako przestrzeń publiczna wymaga korekty kompozycji i poprawy 
proporcji, wprowadzenia w części zabudowy o funkcji usługowej.” Jest to teŜ 
bardziej uwaga do planu, który będzie za chwile referowany. Niemniej jednak 
proponujemy nie uwzględnić tej uwagi ze względu na to, Ŝe jest to pogląd 
typowo autorski, nie ma Ŝadnych fachowych uzasadnień do tego Ŝeby tak duŜą 
przestrzeń pozostawiać bez zabudowy, co będzie udowodnione przy następnej 
uchwale, która juŜ dotyczy konkretnych rozwiązań. Tyle, jeśli chodzi  
o omówienie uwag, które bardziej dotyczą planu niŜ studium. Bardzo proszę  
o przyjęcie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 30 
 
Pan dyr. Artur Hajdorowicz  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielc Śródmieście – 
Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”. 
Plan naleŜy przedstawić w aspekcie całego śródmieścia i głównie w aspekcie 
przewidzianej rewitalizacji w najbliŜszych latach, więc nie obejdzie się bez 
krótkiego omówienia i takiego wstępu. Niemniej jednak ten czas pozwoli 
znakomicie skrócić omówienie rozstrzygnięcia uwag. Jaka jest historia tego 
Placu, tej przestrzeni?  
W prezentacji multimedialnej (nośnik CD stanowi załącznik do protokołu) dyr. 
Hajdorowicz przedstawił historyczny układ tej części miasta oraz proponowany 
zapisy planu, a takŜe wizualizację planowanej zabudowy Placu Konstytucji 3 
Maja parkingiem wielopoziomowym. 
W uwagach jest zarzut, który wywołał Biuro Planowania do tablicy, zarzut o 
złamaniu podstawowych zasad urbanistycznych. Chciałbym powiedzieć, jakie 
są tu podstawowe zasady urbanistyczne w tym terenie. Przede wszystkim jest to 
konieczność odtworzenia wnętrza ulicy Piotrkowskiej i Leśnej, odtworzenia to 
nie znaczy rekonstrukcji. Bo chodzi o stworzenie czytelnego wnętrza. To moŜna 
róŜnymi środkami robić, to moŜe być szpaler drzew, to moŜe być mała 
architektura, to moŜe być rząd latarni, mur, a równie dobrze moŜe to być ściana 
w proporcjach, jakie w śródmieściu są uznane za stosowne. To tłumaczy, 
dlaczego konserwator zbytków uzgodnił za równo poprzedni projekt parkingu 
jak i ten projekt planu. PoniewaŜ z jego punktu widzenia poruszamy się po 
obiekcie zabytkowym, bo śródmieście Kielc jest wpisane do rejestru zabytków. 
To jest bardzo istotne. Pozostałe rzeczy, czyli to, co jest poza problematyką 
wnętrza ulicy Piotrkowskiej i Leśnej to jest pole rozwiązań autorskich. 
Oczywiście nawet nie jest moŜliwa rekonstrukcja tej dawnej zabudowy z uwagi 
na pewne realizacje, które nastąpiły, ale niewątpliwie trzeba wziąć pod uwagę 
istnienie dosyć silnej osi Sienkiewicza – Urząd Wojewódzki, przystanki IX 
Wieków i budynki, które uformowały od wschodu i od zachodu ściany 
zamykające to wnętrze, czyli ZUS i Urząd Miasta. Teraz parę słów, dlaczego 
parking i o jakich parametrach parking. Bo jeśli doszliśmy do tego, Ŝe z punktu 
widzenia kulturowego i urbanistycznego moŜna ta przestrzeń dosyć dowolnie 
zabudowywać to pytanie, czym? W tej chwili Rynek, ul. Mała, Wesoła są 
jednym wielkim parkingowiskiem i to jest nienormalne, i na to trzeba zwracać 
uwagę. W programie rewitalizacji punktem wyjściowym jest likwidacja ruchu 
tranzytowego, zmiana organizacji ruchu w śródmieściu, a przede wszystkim 
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ograniczenie moŜliwości parkowania gdzie popadnie, gdzie się da łącznie z 
chodnikami. Jest warunkiem koniecznym do sukcesu działań rewitalizacyjnych. 
W koncepcjach są trzy parkingi strategiczne. Jeden w rejonie Pl. Konstytucji, 
drugi w rejonie ul. Solnej i trzeci, bardzo przyszłościowy, podziemny pod Pl. 
Wolności. W zasadzie te 7 zadań, które są w projekcie kluczowym za te 
kilkanaście milionów euro, to jest w zasadzie jeden projekt, który nazwaliśmy: 
„szlak staromiejski”. To jest os prostopadła do ulicy Sienkiewicza obejmująca 
ulice: Warszawską, IX Wieków, Rynek, pl. Św. Tekli, Mała, DuŜa, pl. Panny 
Marii, Dziedziniec Zamkowy, no i rejon Wiezienia, przejście otworzonym 
budynkiem bramnym do Parku. To jest taka Droga Królewska w Krakowie. I 
tutaj ma być wybudowana przestrzeń publiczna przyjazna dla pieszego, z 
wyłączeniem lub tez z ograniczeniem ruchu samochodowego, a na pewno z 
likwidacja parkowania w tym terenie. Tutaj nie będzie mowy o parkowaniu. 
Teraz ilość samochodów parkujących w tym rejonie. Dwa pomiary były, jeden 
dwa lata temu, drugi wczoraj. Mówię to, co było wczoraj: pl. Panny Marii – 32 
samochody, ul. DuŜa- 41, ul. Mała - 47, Rynek z pl. Tekli – 96, ul. Leśna – 49, 
pl. Konstytucji 3 Maja – 100, ul. Bodzentyńska na odcinku do Wesołej – 114, 
ul. Warszawska na odcinku od IX Wieków do Rynku – 91, ul. Kapitulna – 20, 
ul. Piotrkowska – 56, ul. Orla – 24. To są samochody, które stoją gdzie się da, 
na chodnikach, na jezdni. Do tego dochodzą tymczasowe parkingi w rejonie ul. 
Silnicznej i Piotrkowskiej. One są tymczasowe, poniewaŜ to jest teren pod 
zabudowę według uchwalonego półtora roku temu planu. Dwa lata temu w tym 
obszarze było 405 samochodów, a teraz 675. Nie wszystkie te miejsc postojowe 
zostaną zlikwidowane, ale w większość z nich. NaleŜy szacować, Ŝe po 
zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć, Ŝe 400 – 500 miejsc 
parkingowych po prostu zniknie.  
Spotykamy się z takimi pretensjami, ze strony radnych teŜ, Ŝe plany 
Śródmieścia robimy kawałkami, Ŝe tak naprawdę to są wyizolowane inwestycje. 
Od wielu lat mamy wizję urbanistyczną Śródmieścia dosyć skonkretyzowaną. 
Jest ona spójna i kompozycyjnie i funkcjonalnie. 
Parking na pl. Konstytucji jest nieco przesunięty do Urzędu w stosunku do 
planów z lat 90. Jesteśmy przekonani, Ŝe jeśli plac na zafunkcjonować w tym 
rejonie, a powinien i ma on być Ŝywy, ma Ŝyć, a nie być tylko wybetonowana 
przestrzenią to miejsce placu jest na tej osi, która prowadzi od ul. Sienkiewicza 
do Leśnej i jej przedłuŜenie do Urzędu Wojewódzkiego. PoniewaŜ plac 
wyizolowany będący przedpolem jakiejś instytucji nie zafunkcjonuje, tym 
bardzie, Ŝe sąsiedztwo jest planowane na Centrum Sztuki Współczesnej. Idea 
jest taka Ŝeby po pierwsze: obowiązującymi liniami zabudowy podkreślić 
wnętrze ul. Piotrkowskiej i uformować dwa place – jeden od strony ZUS, drugi 
od strony Urzędu, z tym, Ŝe raczej placem, który będzie uŜytkowany, będzie Ŝył 
i osiągnie sukces tak jak pl. Artystów, gdzie do późnych godzin nocnych 
przebywa młodzieŜ, to będzie ten plac od strony ZUS. JeŜeli chodzi o wysokość 
parkingu to wysokość jest limitowana 13 m. To jest wysokość standardowa dla 
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zabudowy śródmiejskiej. Place są w proporcjach 60m x 27m przy Urzędzie, 60-
70m x 30m od strony ZUS.  
Do tego planu równieŜ wpłynęły uwagi od SARP i TUP, które stanowią, wraz z 
odpowiedziami na nie, załączniki do projektu. Ja w większości teŜ na nie juŜ 
odpowiedziałem. Jeśli są jakieś pytania chętnie odpowiem. W tym momencie, w 
imię rewitalizacji śródmieścia, proszę o przyjęcie tego projektu. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pan dyrektor bardzo długo i szczegółowo wyjaśniał tutaj zasadność budowy 
parkingu na pl. Konstytucji 3 Maja i przyznam, Ŝe sprowokował mnie do głosu, 
bo duŜo juŜ zostało na ten temat powiedziane, ale nie wiem czy te wszystkie 
fakty miały nam wyjaśnić czy zaciemnić sytuację. Chciałem pogratulować panu 
Prezydentowi determinacji w sprawie budowy parkingu na pl. Konstytucji, 
Ŝyczę Ŝeby taka determinacja była przy innych zadaniach miedzy innymi przy 
budowie dróg w Kielcach. Pan dyrektor omawiając poszczególne etapy zmian 
zabudowy centrum uŜył kilka razy słowa ingerencja, W moim odczucie właśnie 
budowa parkingu to jest ingerencja w te zabudowę i odnodze takie odczucie, Ŝe 
w Kielcach urbaniści i architekci to się dzielą na tych, którzy pracują w 
Urzędzie i tych, którzy pracują poza Urzędem i wtedy jedni mają inne zdanie od 
drugich. Co wydaje mi się dziwaczne, bo kończyli pewni te same uczelnie. 
Patrzę jak funkcjonuje parking, na razie polny przy ul. IX Wieków Kielc. Jest to 
jedna ze znakomitych propozycji budowy parkingu,. Polecam tez jako przykład 
budowy parkingu w samym centrum w radomiu, parking stoi pusty. I na koniec 
mojej wypowiedzi Ŝyczę tylko Kielczanom, bo jak juŜ zostanie wybudowany, 
bo po zapowiedziach większości radnych wiem, Ŝe zostanie prawdopodobny 
przegłosowany ten projekt, Ŝeby Sylwestra pod Gwiazdami witali w Rynku. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Miasto Kielce słynie z tego, jest nazywane miastem zieleni. To jest bardzo 
pozytywny wizerunek miasta Kielce, takiego przyjaznego, zielonego miasta. 
Teraz mówimy o kolejnym wylaniu płyty placu, natomiast mało wspominamy  
o pierzei zielonej. Chciałabym Ŝeby przybliŜył nam pan propozycje, które będą 
uwzględniane, gdzie powstanie taka pierzeja zielona, jak będzie ona wyglądała. 
Bo obawiam się, Ŝe w końcu centrum stanie się, pl. Artystów jest na przykład 
bardzo pięknym miejscem, ale moŜe tam jest zieleni. MoŜe właśnie tu 
naleŜałoby ta kwestie poruszyć i do niej się jakby bardziej przyłoŜyć. Bardzo 
proszę, aby pan dyrektor przedłoŜył nam koncepcje propozycji oraz przedstawił 
nam, w którym miejscu planowany jest teren zielony. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym odnieść się do jeszcze innego aspektu tego parkingu. Nie poddajmy 
krytyce w tej chwili jego usytuowania, poniewaŜ jakby przyjmuje to do 
wiadomości, Ŝe jest to konieczne. Chciałbym zwrócić uwagę na jego 
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wizualizację, jego wygląd w tym właśnie miejscu. Z tego, co dowiedziałem się 
praktycznie rzecz biorąc korekty, które zostały wprowadzone poprzedniego 
projektu uwzględniają zabudowę, pierzeję jakby taką usługową od strony ul. 
Leśnej. I to jest jakby pozytywny objaw, natomiast mama obawy odnośnie tej 
pierzei od strony Ratusza. Powstanie sytuacja, ze wychodząc na balkon 
będziemy mieli przed soba ścianę z jakimiś tam rurami. To jest troszkę upiorna 
wizja. Ta elewację naleŜałby trochę zgubić jakimś zabudowaniem czy tez 
roślinnością Ŝeby to nie stwarzało takiej betonowej pustyni. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Jestem w Komisji Planowania Przestrzennego i tam te problemy były poruszane, 
które moi koledzy poruszyli, ale ja mam tylko takie uwagi pewne. Bo wiadomo, 
Ŝe centrum miasta jest zablokowane, olbrzymi jest ruch, nie ma miejsc 
parkingowych. Ja to rozumiem. Ale proszę państwa sytuacja tego rodzaju jest, 
jeŜeli bo przed chwila glosowaliśmy nad Studium to mnie się wydaje, Ŝe 
bardziej byłoby poprawne Ŝeby nam przedstawiono całą wizualizacje 
urbanistyczna całego tego terenu. Bo jako Kielczanie chcielibyśmy wiedzieć, co 
na tym terenie, bo to jest główne serce miasta, jak będzie rozwiązany problem 
choćby parkingów. Bo te miejsca parkingowe, które są teraz planowane przy 
budowie tego parkingu to jest tylko 350 miejsc. Obecnie na parkingu teŜ moŜna 
postawić około 350 samochodów, czyli problem nie będzie w ogóle rozwiązany. 
Pan dyrektor wspomina DuŜa, mała, te samochody będą dalej stać. Ja myślę, Ŝe 
przedstawienie takiej wizualizacji i przystąpienie do całego planu 
zagospodarowania przestrzennego centrum byłoby bardziej zasadne i przejrzyste 
i mieszkańcy tez by zaaprobowali, Ŝe tak powinniśmy robić. Wyrywkowe 
rzeczy mogą później nie komponować się do całości. Następna rzecz, bo tutaj 
pan dyrektor ze strefa zabytkowa wokół Urzędu Miasta. Ja wierze panu 
dyrektorowi, ale jak się to ma do budowanego garaŜu, czy to będzie zabytek? 
JeŜeli mamy strefę zabytkową to jak ma się to monstrum betonowe do zabytku. 
Myślę, Ŝe pan dyrektor teŜ powinien pokazać wizualizacje tego garaŜu, bo 
myślę, Ŝe to teŜ by moŜe część osób przekonało lub było przeciwnych. Następna 
uwaga, jeŜeli urbaniści i architekci, myślę, Ŝe to jest grono ludzi, którzy są zacni 
i znający swoje rzemiosło i naleŜy się wszędzie liczyć z ich opiniami i nie 
moŜna ich opinii pomijać i twierdzić, Ŝe nie są zasadne. Myślę, Ŝe oni w swojej 
branŜy wiedza, dbają by wręcz główne serce naszego miasta było dobrze 
skomponowane urbanistycznie. To jest główna podstawa. MoŜe trzeba by się 
zastanowić Ŝeby moŜe ruch wyprowadzić z miasta jak to jest we Wrocławiu, w 
Krakowie. JeŜeli mamy tutaj do czynienia ze strefa zabytkową miasta z samym 
centrum to moŜe się zastanowić i zrobić na obrzeŜach koło Nidy czy gdzieś czy 
koło Domu Starców, Domu KsięŜy emerytowanych, co będzie realizowany, 
moŜe tutaj zwiększyć ilość. Trzeba ten problem jakiś w całości. Mnie by 
interesowało o całej wizualizacji urbanistycznej całego terenu i byłbym 
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przekonany ile będziemy mieli miejsc parkingowych i jaka będzie cała ta część 
miasta. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Grzela 
Pierwsza cześć mojej wypowiedzi jest natury formalnej. W rozdziale pierwszym 
§ 2 czytamy, iŜ od zachodu plac, o którym jest mowa ograniczony jest czy 
okalany jest budynkami Akademii Świętokrzyskiej, poniewaŜ uchwałę 
podejmujemy juŜ w chwili, kiedy takiego podmiotu juŜ nie ma w związku z tym 
wnioskuje o to by zmienić na Uniwersytet Humanistyczno –Przyrodniczy. 
Druga sprawa. Owocem uchwały, którą za chwile podejmiemy jest miedzy 
innymi parking wielopoziomowy. Dyskusja, jeśli dobrze sięgnę pamięcią juŜ 
trwa trzy lata. Nie mam wątpliwości, co do tego, ze ta uchwała zostanie za 
chwile podjęta, dlatego nie będę tutaj przywoływała argumentów, o które tutaj 
juŜ kolega Marek zahaczył i wywołał niektóre z nich, bo chyba w tym 
momencie nie ma juŜ sensu. Tyle spotkań tyle prób nawiązania kontaktu z 
mieszkańcami, jak pan dyrektor mówił nie zawsze cieszyły się one 
zainteresowaniem, więc to zostawiam juŜ niejako z boku. Natomiast nawiązuję 
do tego, o czym mówiła moja przedmówczyni radna Kasia i pan Zbyszek to 
znaczy te pierzeje, nawet nie zielone a Ŝywe, szerzej mówiąc. Ja przypomina 
sobie panie dyrektorze jak mówił pan ongiś, Ŝe parking zostanie obudowany 
lokalami usługowymi, Ŝe przez pryzmat sklepików i kawiarni będzie moŜna 
jakoś uczłowieczyć, kamieniec niejako wygląd tej inwestycji, która, nie 
oszukujmy się, przysłoni Urząd Miasta. Tymczasem z pańskich dzisiejszych 
słów, a takŜe z projektu, który otrzymaliśmy wynika, Ŝe jest mowa o jednym 
tylko lokalu, który ma taka funkcje pełnić, funkcje wystawiennicza. Natomiast 
reszta pierzei ulicy Leśnej i cała pierzeja Piotrkowska zostanie martwa ścianą. 
Chciałabym Ŝeby albo wyprowadził mnie z błędu albo wyjaśnił, dlaczego taka 
opcja została wybrana. 
 
Radna Alicja Obara 
Jestem zdecydowaną przeciwniczką budowy parkingu w tym mieście, to do tak 
sformułowanej uchwały, jeŜeli zagłosuje przeciw to znaczy, Ŝe będę równieŜ 
przeciwna wybudowaniu tam Centrum Sztuki. Troszkę mi się to nie podoba. To 
stawia niektórych radnych pod ścianą. Bo ja jestem zdecydowanie za tym Ŝeby 
wybudować Centrum Sztuki natomiast jestem przeciwna parkingowi. Jest to 
nieuczciwe postawienie sprawy, bo albo to albo to. To trochę taki szantaŜ. Od 
razu przepraszam wszystkich artystów i dyrektora BWA, bo nie jestem 
przeciwna Ŝeby oni swój budynek rozbudowywali, wprost przeciwnie, jestem 
za. Natomiast zawsze byłem przeciwniczka budowy parkingu i będę 
konsekwentna. 
 
Radny Jan Gierada 
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Jak powiedziała radna Joanna trzy lata minęły a my stoimy w tym samym 
punkcie za wyjątkiem dzisiejszej dyskusji i powiem tak, Ŝe gdybyśmy mieli 
jeszcze 15 architektów bardziej lub mniej przygotowanych, znających lub nie 
zagadnienia Kielc, to będzie 15 róŜnych opinii. Czy Prezydent chce pasztet 
zgotować Kielczanom i tu zbudować parking czy narazić na szwank czy chce 
zrobić coś dobrego. Na tej sali są radni, którzy są fachowcami w tej branŜy są 
radni, którzy nie są fachowcami, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Parking 
na pewno jest potrzebny. Logicznie rzecz biorąc na pewno nie powinien być w 
tym miejscu i to powinien powiedzieć kaŜdy, Ŝe on nie pasuje w tym miejscu. 
Zastanówmy się gdzie pasuje, co my chcemy. Czy idziemy w kierunku Ŝeby to 
nie powstało, czy mamy dziś zagłosować Ŝeby to powstało, nawet z pewnymi 
usterkami których się nie da uniknąć Obojętnie gdzie by ten parking nie powstał 
to my jesteśmy takim przekornym narodem, Ŝe zawsze nam będzie coś nie 
pasowało. Wczoraj słuchałem, nie powiem gdzie, kłótni ogromnej bardzo 
powaŜnych ludzi, którzy jeden drugiemu zarzucił, Ŝe mu przewrócił butelki, a 
ten mówił, Ŝe on w ogóle nie pije wódki i on nie przewracał tej butelki. Doszło 
do takiej kłótni, Ŝe chyba będą do śmierci skłóceni. Próbowałem ich pogodzić, 
ale nie dało się, dlatego radni musza się jasno określić czy chcą tego parkingu 
czy nie chcą. Skończmy juŜ ten temat definitywnie niech się to rozstrzygnie, bo 
to zaczyna juŜ mieszkańców denerwować i powoduje niepotrzebna stratę czasu 
radnych, sądów, radców prawnych. Trwa to juŜ, jak powiedziała pani radna 
Grzela, około 3 lat, czyli wystarczająco długo, Ŝeby nie było następnego 
zmarnowanego roku. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
Równolegle z opracowywanym planem idą prace w kierunku zmiany projektu 
budowlanego wcześniej opracowanego dla tego parkingu, obydwa zespoły 
współdziałały ze sobą i to jest nowa architektura, nowa wizualizacja. MoŜe nie 
do końca aktualna, bo tutaj została wprowadzona zieleń na placach, więc to jest 
jeszcze faza robocza. Budynek będzie wyglądał tak pokazano. Niewątpliwie, i to 
sami architekci i z SARP i z TUP przyznają, Ŝe architektura się bardzo na plus 
zmieniła, zniknęły te kolumnady, które miały wyznaczać historyczne linie 
zabudowy, a parking sam nie moŜe podejść tak blisko, bo ma pewna strefę. 
Architektura została całkowicie zmieniona bardzo na plus. Panie radny Gierada, 
jeśli chodzi o architekturę – otoczenie jest z lat siedemdziesiątych, jest 
związkowiec, który zmieni trochę elewację, ale dalej będzie budynkiem 
modernistycznym, jest ZUS, jest BWA. W tym rejonie miasta juŜ nie ma mowy, 
Ŝe to jest Starówka. To nie jest Starówka i juŜ nigdy nie będzie. Ten układ Kielc 
zabytkowy, doskonale zachowany, z warstwą średniowieczną, barokową, XIX-
wieczną, wpisany do rejestru zabytków został oszczędzony przez wojny, 
kataklizmy, w całości, niezakłócony, a to jest rzadkość w polskich miastach. I to 
jest jedyny jego ubytek dokonany w latach 70-tych. I architektura, wydaje mi 
się, pasuje do otoczenia, tu musi być współczesna architektura, poniewaŜ nie ma 
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juŜ powrotu, dewastacja jest taka, Ŝe nie ma juŜ powrotu. Pokazujemy tylko 
wnętrze historycznej ulicy, ale bez jej rekonstrukcji. Od strony ul. Leśnej jest 
funkcja ekspozycyjna, około 6 m zmiennej szerokości z antresolą. To będzie 
pełniło funkcje takiego EXPO miejskiego wynajmowanego na róŜne akcje 
ekspozycyjne. Na pewno brakuje takiej przestrzeni, bo nawet nie ma gdzie 
pokazywać konkursów, które się dość często odbywają. Cała architektura 
parkingu jest lekko, nowoczesna. Z balkonu Urzędu będzie widok na ściany 
wody. Od strony ZUS na części budynku jest element wody, a na części są 
ekrany LED, które będą niosły róŜne treści. Generalnie zakładamy, Ŝe to będzie 
plac dla ludzi młodych. Jeśli chodzi o mieszkańców cały czas na forum 
dyskusyjnym Gazety Wyborczej od chyba 4 miesięcy jest sonda, gdzie 
głosowanie wygląda tak, Ŝe na „tak” – 50 % mieszkańców, 48 % na „nie”, 2 % 
„nie ma zdania”. Ilość głosujących jest spora, ale niewybrana losowo, więc 
trudno to powaŜnie traktować niemniej jednak w tego typu forach dyskusyjnych 
w sieci przewaŜają z reguły przeciwnicy jakiejś akcji, a więc to jest bardzo 
niezły wynik. Przechodzą w tym momencie do odpowiedzi na te uwagi. Radny 
Rupniewski stwierdził, Ŝe architekci się dzielą na tych, którzy są na garnuszku 
Prezydenta i na resztę. Chce powiedzcie wyraźnie, Ŝe to nie jest tak, Ŝe paru 
architektów związanych z Urzędem uwaŜa, Ŝe to jest konieczne, a cała reszta 
nie. Po prostu stanowisko zarządu tych szacownych instytucji jest takie a nie 
inne. Natomiast sprawa jest na tyle powaŜną, Ŝe, ja uwaŜam, Ŝe gdyby zrobić 
głosowanie w tych stowarzyszeniach to jego efekt byłby nieco inny, bo ja 
rozmawiam z kolegami, na co dzień i opinie się rozkładają mniej więcej tak jak 
mieszkańców, czyli połowa jest za, a połowa jest przeciw. Projekt sam się prosi 
o9 krytykę, bo nie nic gorszego niŜ parking wielopoziomowy w śródmieście, ale 
ci, którzy znają wszystkie uwarunkowania wiedzą, Ŝe to jest zło konieczne, w 
imię rewitalizacji innych przestrzeni. Sylwester oczywiście na Rynku, bo my w 
programie rewitalizacji skupiamy się na tych historycznych przestrzeniach. Pani 
radna Zapała, ja nie wiem, o jakim szpalerze mam opowiadać, o jakiej pierzei 
zielonej, nie bardzo zrozumiałem tę uwagę. Plan określa tylko procent 
powierzchni zielonej. Przypominam sobie, Ŝe mówiłem, Ŝe wnętrze moŜna 
podkreślić na róŜne sposoby. Między innymi moŜna je podkreślić szpalerem 
drzew, ale nic takiego w planie nie ma. Pan radny Marcinkowski – wizualizację 
przed chwilą zaprezentowałem i myślę, Ŝe jest pan usatysfakcjonowany. Pan 
radny Wołowiec pierzeje od ul. Leśnej były pokazane i korekty teŜ były 
pokazane. Chodzi chyba o schowanie parkingu i obudowanie go innymi 
funkcjami. To nie jest moŜliwe technicznie, bo są pewne normy i to by się 
równało tak naprawdę decyzji, Ŝe budujemy parking podziemny. Nie da się 
takiego tworu zbudować, Ŝe na około są normalne funkcje a w środku jest 
parking. Jest to technicznie bardzo skomplikowane i nie do końca chyba 
potrzebne. Jest to jeden z kolejnych pomysłów. Tych pomysłów są naprawdę 
setki, to co mówi pan radny Gierada, kto nie zajmie się snuciem wizji na ten 
temat to ma inna wizję. W końcu trzeba jakąś przyjąć i to powinna być wizja 
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moŜliwa do realizacji bardzo szybko, poniewaŜ te wszystkie przedsięwzięcia 
nastąpią w ciągu najbliŜszych trzech lat. Pan radny Wołowiec – ja bardzo 
chętnie jeśli tylko Rada tego sobie zaŜąda, tylko zajmie to sporo czasu, zreferuję 
kompleksowo, pod kaŜdym względem społecznym, funkcjonalnym  
i przestrzennym działania w śródmieściu, tylko tutaj nie ma moŜliwości takich 
bo to osobna trzeba omówić sprawy przestrzenne, osobno ruchowe. Jest 
koncepcja, zresztą etapowa, wariantowa organizacji ruchu w śródmieściu, to 
była baza do lokalnego programu rewitalizacji. Chcę przypomnieć, Ŝe w 
uchwalonym programie rewitalizacji, jeśli się go uwaŜnie przeczyta, jest duŜo 
bardzo szczegółowych zapisów nie tylko o polityce, ale teŜ o formie i funkcji, 
jaka ma być w śródmieściu. Pani Joanna Grzela – w momencie, kiedy 
procedowaliśmy plan rzeczywiście Akademia nie była jeszcze Uniwersytetem, 
oczywiście zmienimy to. Czy parking przysłoni UM? W naszym przekonaniu 
nie. Jeśli chodzi o tą monumentalną elewację od strony pl. Konstytucji ona jest 
oczywiście poprawna, ale to nie jest jakieś wybitne dzieło architektoniczne i ona 
widziana frontowo, czołowo z pewnej odległości sprawia dosyć smutne 
wraŜenie, taka przycięŜkawa jest trochę, niemniej jest poprawna. To dawne 
monumentalne załoŜenie chyba nie na sensu i moŜliwości realizacji, natomiast 
dla elewacji i dla obserwatora najlepiej jest jak się ja obserwuje w skrócie. 
Pewne zawęŜenie przestrzeni powoduje, Ŝe widzimy ją pod katem, w skrócie  
i ona nabiera lekkości. Pani Alicja Obara – to nie jest szantaŜ przedstawianie 
Centrum Sztuki i parkingu w jednym planie. Niektórzy Ŝądają Ŝebyśmy 
sporządzili plan dla całego śródmieścia i wtedy takich wątpliwych za i przeciw 
będą dziesiątki w jednym planie. Poza tym wydaje mi się, Ŝe Centrum Sztuki 
decyzją taką normalną o warunkach zabudowy, bez planu moŜna by próbować 
realizować. Tutaj nie jest aŜ tak źle. Jeśli pani zagłosuje przeciw to chyba to nie 
zaszkodzi realizacji budowy Centrum. Zresztą jest to tez element rewitalizacji i 
ja jestem osobiście jednym z lobbystów takich Ŝeby małymi kroczkami zmierzać 
do realizacji tego przedsięwzięcia. Teraz uwagi pana radnego Gierady, Ŝe 
fundujemy pasztet Kielczanom. Oczywiście parking nigdzie nie pasuje, bo to 
jest forma i funkcja przemysłowa. Pytanie jest takie, jaki jest rzeczywiście 
problem w śródmieściu: czy to jest problem braku zieleni, czy to są inne 
problemy? Naszym zdaniem jest to problem wszechobecnego parkowania  
i ruchu. Problem Centrum to jest taki, Ŝe powstaną centra handlowe, bo od tego 
się nie ucieknie, i wymaga on zmian pewnych funkcjonalnych. Niemniej jednak 
moim zdaniem jest to mniejsze zło, poniewaŜ budując parking na placu, na 
którym nie ma nieszczęścia, nie ma Ŝadnego błędu. Jest pewna strata 
rzeczywiście, ale jaki jest zysk. Jest Szlak Staromiejski udostępniony dla 
pieszych i przede wszystkim dla tych, którzy tu prowadzą działalność 
gospodarczą jest szansa na klientów. Bo jak nie będzie parkingu to nie będzie 
szans. Gdybyśmy mieli tego parkingu nie budować to racjonalne by było 
zrezygnowanie z tych działań rewitalizacyjnych w przestrzeni publicznej, które 
znalazły się w projekcie kluczowym, bo efekty będą kiepskie. Na początku będą 
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estetyczno-wizualne bardzo fajne, a po paru latach się okaŜe, Ŝe efekt jest inny 
niŜ zamierzony. Jeśli chodzi o działania w śródmieściu to jest to osobna 
dziedzina wiedzy i nie kaŜdy architekt, a nawet urbanista się na tym zna. Są 
najnowsze trendy, są najnowsze doświadczenia innym miast i w ciągu pół 
godziny, na sesji nie da się tego omówić. Ja powtarzam, Ŝe jeśli radni są 
zainteresowani szczegółami kompleksowych działań w przyszłości  
w śródmieściu to jesteśmy gotowi taką prezentację przygotować.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
MoŜe powtórzę do mikrofonu, co to w moim przekonaniu jest zieleń – to jest 
trawa, krzewy i drzewa. W tej chwili w centrum miasta nie ma problemu z 
zielenią. Nie ma problemu, bo ona jest, natomiast więcej takich projektów jak 
plac Artystów i teraz kolejna propozycja zabetonowania duŜej przestrzeni w 
samym centrum miasta powoduje, Ŝe wizerunek miasta, jaki jest w tej chwili, a 
podkreślam, jest bardzo pozytywny, Ŝe jest to miasto zielone i przyjazne, po 
prostu ulegnie zniszczeniu. Promocji miasta nie robi się wyłącznie poprzez 
bilbordy czy plakat, ale równieŜ przez atmosferę, która z ust do ust jest 
przekazywana mieszkańcom Polski. Dlatego moje pytanie, bardzo konkretne, 
jaki procent tego planu zagospodarowania przestrzennego będzie poświęcony 
przestrzeni zielonej. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Chciałbym zwróci uwagę na trzy aspekty tej sprawy. Po pierwsze chce 
powiedzie, Ŝe pan dyrektor Hajdorowicz padł ofiarą swojej drobiazgowości, 
dokładności i precyzji. PoniewaŜ wypowiedź jego była bardzo dokładna i 
precyzyjna i starał się przedstawić nam zarówno rys historyczny jak i wszelkie 
aspekty architektoniczne dało to asumpt do następnych wypowiedzi, łącznie z 
podejrzeniem o próbę zaciemnienia sprawy. Druga uwaga jest taka, Ŝe Komisja 
Gospodarki Przestrzennej zagłosowała za tym projektem uchwały jednogłośnie. 
Trzecia prośba i uwaga jest taka – procedujemy to bardzo długo, próbujmy się 
ograniczyć do konstruktywnych i merytorycznych uwag i podejmijmy decyzję, 
to znaczy zagłosujmy.  
 
 
Radny Jan Gierada 
Sprawa jest bardzo wyjątkowa i ja dziękuję wszystkim, Ŝe na ten temat w ogóle 
się dyskutuje. Ja wolę mieć ten parking tu, jako mniejsze zło, o czym mówiłem 
przed chwilą, a niŜeli jeździć na Komisje i szukać miejsca 15-20 minut.  
W Szpitalu Wojewódzkim jest lotnisko dla helikopterów czy tym chorym pasuje 
to czy nie, ale ono jest potrzebne. A my robimy jakieś podejrzenia, co to się 
będzie działo. A nic się nie będzie działo, będzie po prostu parking. Dziś nawet 
100 samochodów tu nie parkuje, a będzie 350 czy 450. I trzeba zagłosować za 
tym parkingiem Ŝeby on powstał wreszcie. 
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Dyr. Artur Hajdorowicz 
Odpowiedź dla pani radnej Katarzyny Zapały. ZałoŜenia planu formułują 
minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej na placach na 5 % 
powierzchni placu.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 3 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/540/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kielc Śródmieście – Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”. 
 
Pkt. 7. 31 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 1-go Maja. 
Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, ma powierzchnię 655 m2. 
SprzedaŜ nastąpi na zasadach ogólnych w drodze przetargu. Proszę o podjęcie 
tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/541/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 1-
go Maja. 
 
Pkt. 7. 32 
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Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie w 
sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
HoŜej. 
Projekt ten to kolejna uchwała z cyklu wychodzenia gminy ze współwłasności. 
Udział tu jest niewielki działki obie liczą nieco ponad 40 m2. SprzedaŜ na rzecz 
współwłaściciela, osoby, która zresztą zamieszkuje na tej posesji. Proszę o 
podjęcie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/542/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ul. HoŜej. 
 
Pkt. 7. 33 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie w 
sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Górniczej. 
Tu taka trochę nietypowa sytuacja. SprzedaŜ w trybie bezprzetargowym ale na 
rzecz Skarbu państwa, którym dysponuje Minister Finansów. Na tej 
nieruchomości ma być zlokalizowany parking dla II Urzędu Skarbowego. 
PoniewaŜ Urząd Skarbowy wykazuje chęć nabycia tej nieruchomości, więc 
chcemy do gminy pozyskać środków troszeczkę od tego właśnie Skarbu 
Państwa. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/543/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Górniczej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W dniu dzisiejszym wpłynęło na moje ręce pismo od pana marszałka 
Województwa świętokrzyskiego z prośba o wytypowanie kandydata naszej 
Rady do Rady Muzeum Wsi Kieleckiej. Bardzo proszę abyśmy uzupełnili nasz 
porządek obrad o projekt uchwały, dlatego Ŝe pan marszałek prosi aby 
odpowiedź przesłać do 10 czerwca. Proszę państwa abyśmy w tej chwili 
zagłosowali nad zmianą porządku obrad. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum 
Wsi Kieleckiej. 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum 
Wsi Kieleckiej. 
 
Pkt. 7. 34 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń  
Informuję, Ŝe przez ostatnie 8 lat przedstawicielem naszej Rady w Radzie 
Muzeum była pani radna Alicja Obara. Rozmawiałem z nią, wyraziła zgodę 
kontynuowania swojego uczestnictwa w tejŜe Radzie. JeŜeli nie usłyszę innych 
kandydatur zaproponuje te właśnie kandydaturę pod głosowanie. 
 
Radna Alicja Obara potwierdziła zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, w którym na 
przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum Wsi Kieleckiej wybiera się 
radna Alicję Obarę.  
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Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXIV/544/2008 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Kielce do Rady Muzeum 
Wsi Kieleckiej. 
 
Pkt. 8 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Adam Jaskóła, 
2. Alicja Obara, 
3. Joanna Grzela 
4. Jarosław Machnicki, 
5. Marek Wołowiec, 
6. Dariusz Kozak. 

 
 
Pkt. 9 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Nowak 
Chciałem się wypowiedzieć w sprawie remontu ulicy Orląt Lwowskich. Pan 
radny Jaskóła widzę, Ŝe nie jest do końca zorientowany jak przebiega remont tej 
ulicy. Jest on faktycznie etapowany. W pierwszym etapie została droga 
wybudowana w odcinku za 0,5 mln zł, następnie za 1,1 mln zł w ubiegłym roku. 
Na ten rok jest przeznaczony na kolejny remont 1 mln zł. Chciałem tylko jedną 
rzecz powiedzieć, czemu się tak opóźnia ten remont. Myślę, Ŝe pana koledzy, 
panowie prezesi ze spółdzielni by na ten temat odpowiedzieli. Przede wszystkim 
nie są przekazane grunty pod szybszy przebieg remontu tej drogi. TakŜe proszę 
sprawdzić dokładnie i nie wprowadzać w błąd tutaj kolegów radnych. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Mieszkańcy Os. Na Stoku zobowiązali mnie do tej interpelacji to jest raz. Dwa – 
przez okres dwóch tygodni codziennie ktoś interweniował do Radia Polskiego 
podczas audycji między 6.00 a 9.00. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Następna sesja planowana była na dzień 26 czerwca, ale w związku z 
zaproszeniem, jakie do Wysokiej Rady wystosowała pani Rektor Regina Renz, 
kolejna sesję zwołuje na dzień 23 czerwca w nowej auli Uniwersytetu Jana 
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Kochanowskiego. Proszę Przewodniczących Komisji, aby odpowiednio 
dopasowali daty posiedzeń do nowego terminu sesji. 
 
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 29 maja 2008 roku. 
 
 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 
 
 


