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

która odbyła się odbyła się w dniu 2 października 2008 roku o godz. 13.00  
w Muzeum Narodowym w Kielcach, pl. Zamkowy l (część uroczysta) oraz  

3 października 2008 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 
 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny 
radny: Marek Wołowiec. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram uroczystą część 28 sesji Rady Miejskiej w Kielcach w dniu  
2 października 2008 roku. 
Stwierdzam prawomocność otwartych przed chwilą obrad. 
Bardzo serdecznie witam na naszej sesji Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Pana 
prof. Lecha Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie witam Księdza Biskupa 
Ordynariusza i Biskupów Pomocniczych. Witam Panów Ministrów z Kancelarii 
pana Prezydenta pana Ministra prof. Ryszarda Legutko, Pana Ministra Michała 
Kamińskiego. Z wielką radością witam parlamentarzystów ziemi 
świętokrzyskiej – senatorów i posłów, witam panią Wojewodę, witam pana 
Marszałka. Bardzo serdecznie witam radnych Rady Miejskiej Kielc, witam 
serdecznie Starostę Powiatu Kieleckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, 
witam Pana Prezydenta Kielc, witam wreszcie wszystkich miłych zaproszonych 
gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witam równieŜ 
przedstawicieli mediów, które dzięki swojemu przekazowi informują 
społeczeństwo o obradach naszej dzisiejszej sesji. 
Szanowni Państwo, w tej chwili proszę pana Ryszarda Kronera  
o przeprowadzenie ceremonii wręczenia odznaczeń. 
 
Pan Ryszard Korner 
Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. 
Mam zaszczyt poinformować, Ŝe Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Lech 
Kaczyński nadał ordery osobom zasłuŜonym w słuŜbie państwu  
i społeczeństwu. Zapraszam Pana Prezydenta, proszę wszystkich państwa  
o powstanie. 
 
Nastąpił akt wręczenia odznaczeń. 
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Odznaczeni zostali: 
 
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność 
na rzecz środowisk kombatanckich: 
 
KRZY śEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Kazimierz ZAŁĘSKI 
 
KRZY śEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Adam KARCZEWSKI 
 
KRZY śEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Stanisław JEDLIKOWSKI 
dzisław TERPIŁOWSKI 
 
 
za wybitne zasługi w działalności społecznej, a w szczególności na rzecz osób 
potrzebujących pomocy 
 
KRZY śEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
ks. Franciszek GRELA 
Pani Danuta PAPAJ 
 
Pośmiertnie 
ks. bp Mieczysław JAWORSKI - Order odebrali bracia Księdza. 
 
Pkt. 2 
 
Głos zabrał Pan Lech Kaczyński Prezydent RP 
Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Pani Wojewodo, 
Szanowni Odznaczeni, Panie i Panowie Radni Miasta Kielc. 
Przed chwilą dokonałem aktu wręczenia odznaczeń zarówno Ŝołnierzom 
pierwszej konspiracji bohaterskiego Okręgu Jodła. Ja juŜ dzisiaj mówiłem 
dwukrotnie: z hitlerowskim najeźdźcą, z Niemcami tamtych czasów walczyła 
cała Polska, ale w niewielu miejscach walka trwała z taką zaciętością, zaczęła 
się tak wcześnie i trwała tak długo, jak w tym województwie i w Warszawie. 
Chciałem Wam podziękować, chciałem Wam pogratulować. Wielu z tych, 
którzy wtedy walczyli, nie kryję, Ŝe z najbliŜszych rodzin mam teŜ takie osoby, 
po wojnie wyjechały do Warszawy, ale niektórzy pozostali i odznaczenia 
dostają dopiero dzisiaj, wiem, Ŝe się powtarzam, bo mówiłem to juŜ dziesiątki 
razy, wiele, wiele lat za późno. Ale lepiej późno niŜ wcale. Ale Szanowni 
Państwo historia trwa, nigdy nie będzie jej końca dopóki istnieć będzie 
ludzkość, a byli tacy, co zapowiadali jej koniec – pomylili się bardzo. A jeŜeli 
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historia trwa to potrzebni są takŜe ludzie, którzy wczoraj i dziś angaŜują się  
w sprawy innych, którzy budują Ŝycie społeczne, religijne, którzy gotowi są 
zawsze postawić interesy kogoś innego ponad swoje, których satysfakcją jest 
pomaganie innym, organizowanie Ŝycia społecznego. I takie osoby równieŜ 
dzisiaj zostały odznaczone. Najserdeczniej gratuluję. Ja przyjechałem do Kielc  
i pytają mnie, pewnie jeszcze dziś będę mówił o tym po raz trzeci, dlaczego 
wybrałem Kielce na drugim miejscu. Są moje związki rodzinne, nie będę ich 
krył, i z Kielcami i z tym województwem, ze Starachowicami, ale podstawową 
przesłanką jest to, Ŝe jesteśmy w mieście, do którego wkroczyła Pierwsza 
Kadrowa, gdzie przez krótki, wręcz incydentalny czas, ale istniało coś, co 
przypominało polską administrację, dlatego teŜ, Ŝe w czasie drugiej wojny 
światowej, a zresztą i później w okresie drugiej konspiracji trwał tutaj zaciekły 
opór, Ŝe ta część Polski, rdzenna jak Ŝadna inna, stawiała naszemu śmiertelnemu 
wrogowi zaciekły opór nie po raz pierwszy w latach II wojny światowej, 
przypomnijmy, Ŝe 80 lat wcześniej na tych ziemiach rozegrała się jedna  
z pierwszych wielkich bitew powstania styczniowego i ostatnia wielka bitwa juŜ 
w roku 1864 w lutym. To teŜ była walka o niepodległość, walka skazana wtedy 
na niepowodzenie, ale ja naleŜę do tych, wśród ludzi, którzy nieźle znają 
historię naszego kraju, którzy mają jej ocenę, Ŝe to, co działo się w Polsce nawet 
wtedy, gdy formalnie okrojona, maleńka, ale jeszcze istniała, w okresie 
Powstania Kościuszkowskiego, w okresie wojen napoleońskich daleko poza 
granicami Polski, przypomnijmy sobie słowa naszego Hymnu Narodowego,  
a później od roku 1906 juŜ w Polsce, w latach Powstania Listopadowego, 
Styczniowego, w latach rewolucji 5-7, która była rewolucją, ale była teŜ po 
części walką narodowo-wyzwoleńczą, później w okresie I Wojny Światowej, Ŝe 
to wszystko spowodowało, Ŝe nasza niewola trwała długo, bardzo długo – 123 
lata, ale porównajmy ją z niewolą naszych sąsiadów Słowaków, Czechów,  
w pewnym sensie takŜe Węgrów. Oczywiście protest w ramach, którego te kraje 
utraciły własną państwowość, był odrębny niŜ w Polsce. To nie były klasyczne 
rozbiory, ale trwało to nieporównanie dłuŜej. Tu Wasza Kielecka ziemia, Wasza 
Ziemia Świętokrzyska dawała wielokrotnie dowód, Ŝe duŜego europejskiego 
narodu się nie da ujarzmić, Ŝe to syzyfowa praca, przypomnijmy sobie gdzie 
toczyła się akcja znanej powieści jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. 
JeŜeli pytacie, dlaczego Kielce – to właśnie, dlatego. Dziękuję bardzo. 
 
Pan Ryszard Korner 
Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu na tym kończymy ceremonię 
wręczania orderów. 
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Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie Prezydencie, dzisiejszy dzień gromadzi nas, bo w sposób szczególny 
chcemy uczcić dwie waŜne dla Kielc rocznice; 70 rocznicę odsłonięcia 
Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pałacu Biskupów Krakowskich  
i 70 rocznicę odsłonięcia pomnika Czynu Legionowego. W Kielcach pragniemy 
uczcić w sposób szczególny 90 rocznicę odzyskania przez Polske 
Niepodległości, dlatego teŜ wiosną tego roku powołaliśmy Honorowy Komitet 
na Rzecz Obchodów tej rocznicy. Zrzesza ten Komitet samorządowców, 
polityków, ludzi kultury sztuki. 
Panie Prezydencie, pozwoli pan, Ŝe skieruję w tej chwili: 
Apel Rady Miejskiej w Kielcach: 

„Radni Miasta Kielce zgromadzeni na sesji Rady Miejskiej w dniu  
2 października 2008 roku zwracają się z prośbą do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego o objęcie patronatem inicjatywy odnowy 
cmentarza na Rossie w Wilnie. 

To miejsce jest prawdziwą skarbnicą pamiątek i kultury polskiej, 
najcenniejszym sanktuarium naszej Niepodległej Ojczyzny. To właśnie tam, pod 
kamienną płytą, cudem ocaloną z lat wojny i zniewolenia, złoŜone jest, u stóp 
Matki, Serce Syna – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sam tak chciał spocząć 
wśród swoich Legionistów i Ŝołnierzy poległych w walkach z 1919 roku  
i 1920 roku. A obok, na wiecznej warcie, leŜą Ci, co zginęli we wrześniu 
1939roku i Akowcy z operacji „Ostra Brama” z 1914 roku. 

Są na płycie nagrobnej ślady kul, które dosięgły Ŝołnierzy polskich 
trzymających straŜ przy marszałku, gdy sowiecki okupant zajmował Wilno,  
a oni nie chcieli złoŜyć broni i zejść z posterunku. 
Niech będą dla nas przykładem, Ŝe bronić trzeba tego, co polskie, co 
niepodległe, co nasze,. 

Rada Miejska w Kielcach, miasta, którego honorowym obywatelem jest 
Marszałek Piłsudski apeluje do wszystkich, którym drogie są korzenie naszej 
niepodległości – nie pozwólmy odejść w niepamięć temu skarbowi Ojczyzny. 
Ocalmy polski cmentarz przed zniszczeniem i zapomnieniem. 
Za poetą powiedzmy: 

Ojczyzna to ziemia i groby 
Narody tracąc pamięć – tracą Ŝycie 

C. K. Norwid” 
 
Bardzo proszę teraz radnych o powstanie, w ten sposób damy wyraz tego, Ŝe 
prosimy Pana Prezydenta o przyjęcie tego Apelu. Panie Prezydencie na 
zakończenie naszej uroczystości bardzo proszę przyjąć na pamiątkę tego 
dzisiejszego spotkania płaskorzeźbę z wizerunkiem Marszałka Józefa 
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Piłsudskiego i ksiąŜkę „Kielce – Miasto Legionów”. Prosimy jednocześnie  
o dokonanie wpisu przez Pana Prezydenta do naszej Księgi Pamiątkowej. 
 
Pan Lech Kaczyński Prezydent RP 
Przyjmuję. 
 
Pkt. 4 
 
Prezydent Lech Kaczyński dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Miasta 
Kielce, a takŜe w Księdze Pamiątkowej Muzeum Narodowego w Kielcach,  
a następnie udał się do Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie złoŜył 
wiązankę kwiatów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Zamykam uroczystą część 28 sesji Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 5 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram II część 28 sesji Rady Miejskiej w Kielcach. 
Witam pana Senatora Adama Massalskiego, 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 Komendanta Miejskiego Policji podins. Michała Domaradzkiego. 
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.  
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 24 września 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. 
Zwracam się do Państwa radnych z prośbą, aby została zaakceptowana taka oto 
zmiana: zaraz po punkcie omówienie porządku obrad poproszę pana Senatora 
Adama Massalskiego o zabranie głosu i wystąpienie z tematyką, która była 
zaplanowana na dzień wczorajszy. Bezpośrednio po tym wystąpieniu proponuje 
abyśmy umieścili w porządku obrad dwa projekty uchwał: 

1.  w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Kielcach, 
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2. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24 w Kielcach. 
Wydaje się, Ŝe to będzie wszystko ze sobą właściwie zgrane. Taka zgłaszam do 
Państwa osobiście prośbę. Informuję równieŜ Wysoką Radę, Ŝe w czasie między 
konwentem, a dzisiejszym dniem wpłynęły od pana prezydenta wnioski o 
wprowadzenie autopoprawki nr 1 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2008 rok oraz  
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
PoniewaŜ nikt nie zgłasza uwag poddaję pod głosowanie zaproponowane 
zmiany. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za tym aby zaraz po punkcie: omówienie 
porządku obrad znalazły się punkty: 
− wystąpienie Senatora RP pana Adama Massalskiego, 
− projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Kielcach, 
− projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24  

w Kielcach. 
 
Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe propozycja zmiany została przyjęta. 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki nr 1 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008r.  
 
Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
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 2). 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku autopoprawki 
do projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w 
Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy. 
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Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji została wprowadzona 
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
 
Porządek obrad uroczystej części sesji RM: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Nadanie orderów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha 

Kaczyńskiego.  
3. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha 

Kaczyńskiego. 
4. Uroczystości pod pomnikiem Czynu Legionowego. 
 
oraz 3 października 2008 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 
 
Porządek obrad części II sesji RM: 
 
5. Omówienie porządku obrad. 

− wystąpienie Senatora RP pana Adama Massalskiego, 
− projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w 

Kielcach, 
− projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24  

w Kielcach. 
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6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu  
4 września 2008r. 

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
8. Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
9. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
10. Informacja Prezydenta Miasta na temat dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych złoŜonych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce, 
dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i prezesów 
spółek gminnych za 2007 rok. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 
2008r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania inwestycji w mieście Kielce w I 
półroczu 2008r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 
instytucji kultury a takŜe zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r. 

12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 
2008r. 

 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

2008 rok (projekt Nr 1); 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

2008 rok (projekt Nr 2 z autopoprawką); 
3) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 

2009-2013; 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków zbycia udziałów Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz 
Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o.o.; 

5) przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Kielcach Spółka Akcyjna i nabycia akcji spółki; 

6) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych; 
7) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień  

w Kielcach; 
8) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce; 

10) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto 
Kielce; 

11) 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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12) wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w 
Kielcach urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych; 

13) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza 
Ściegiennego; 

14) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Ściegiennego; 

15) wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Malików: 

16) zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Celiny gmina 
Chmielnik i we wsi Grabowiec gmina Chmielnik; 

17) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Brandta; 

18) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach, Plac 
Wolności; 

19) rozwiązania prawa uŜytkowania wieczystego od nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Ściegiennego w Kielcach; 

20) uchwalenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

21) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu "Kielce Południe - Obszar 1" ( w rejonie ulic: Ściegiennego, 
ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej); 

22) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu "Kielce Śródmieście - obszar 1.2 Centrum - 
Pałacyk Zielińskiego" na obszarze miasta Kielce; 

23) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce 
Północ – Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski"; 

24) Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce 
Śródmieście - Obszar 1.1 - Warszawska - Polna - Radiowa". 

14. Interpelacje i zapytania radnych.  
15. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
16. Zamknięcie obrad. 
 
Pan Adam Massalski Senator RP 
Bardzo mi miło, Ŝe mogę przed Państwem wystąpić i przedstawić temat, który 
zatytułowałem „Kielce na drodze ku Niepodległości”. Wczorajszy doskonały 
wykład pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego, który 
wysłuchaliśmy pod pomnikiem Czynu Legionowego trochę zwalnia mnie z 
róŜnego rodzaju objaśnień. Tym niemniej myślę, Ŝe to, co Państwu przekaŜę 
będzie dla Państwa, jako członków Rady Miasta Kielce, interesujące. Jeszcze 
tylko przypomnę, Ŝe zadaniem historyka jest po pierwsze ustalenie faktu, 
następnie wyjaśnianie faktów, a więc ukazywanie go w róŜnych kontekstach 
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wreszcie próba oceny. Z tym, Ŝe z tej ostatniej proszę mnie zwolnić dzisiaj, 
bowiem moje wystąpienie czy mój referat, moja gawęda właściwie będzie tylko 
gawędą, a nie dysertacja naukową.  
Kiedy w lecie 1914 roku napięcie w Europie osiągało szczyt po zamachu w 
Sarajewie Kielce były miastem leŜącym na skraju południowo-zachodnim 
cesarstwa rosyjskiego. Wciśnięta ta Gubernia była pomiędzy Prusy czy Niemcy, 
a Austro-Węgry. W związku z tym 36-tysięczna stolica Guberni była w trochę 
innej sytuacji niŜ inne miasta w cesarstwie rosyjskim, bowiem ze względów 
strategicznych Kielce były pozbawione takiej komunikacji, jaka była wówczas 
w zacofanej Rosji. Rosja była zacofana, a tutaj juŜ na terenie przygranicznym 
komunikacja się urywała, bądź nie dochodziła do końca i siec dróg była bardzo 
mała. Stąd komunikacja, takŜe przesyłanie informacji było utrudnione. Ja juŜ nie 
powiem o reŜimach wprowadzonych na granicy w Urzędach celnych gdzie 
rewidowano ludzi i nie pozwalano przewozić róŜnego rodzaju materiałów. 
Pamiętamy, Ŝe w 1912 roku Rosja zmieniła strategię i w związku z tym z Kielc 
wywędrowały duŜe jednostki wojskowe. Kielce przed 1912 rokiem miały 3 
pułki stacjonujące w Kielcach, dwa pułki piechoty 1 pułk kawalerii, dywizjon 
artylerii, a więc była to duŜa jednostka wojskowa. Natomiast po 1912 roku 
został tylko 1 pułk – 6 Pułk Strzelców Rosyjskich stacjonujący w rejonie ul. 
Chęcińskiej i na Prostej. Strategia rosyjska mówiła, Ŝe obrona Rosji w wyniku 
agresji z zachodu zacznie się na Wiśle, a więc po stronie zachodniej Wisły 
pozostały tylko niewielkie jednostki, które maiły operować jako harcownicy 
powiedzmy sobie tak obrazowo. Musimy pamiętać równieŜ, Ŝe Kielce były 
miastem, które nie budziło entuzjazmu w Petersburgu, bowiem miało ono 
znamię miasta buntowniczego. JuŜ od połowy XIX wieku na skutek wtedy 
jeszcze bliskości Wolnego Miasta Krakowa, a później Austrii tutaj przenikali 
pierwsi emisariusze, wiemy, Ŝe tutaj miał miejsce i miał być siedzibą, stolica 
wolnego państwa Kielce miały być stolicą powstania Ks. Piotra Ściegiennego, 
ze takie były plany, Ŝe powstanie styczniowe zakładało zdobycie Kielc jako 
jednego z niewielu miast gubernialnych czy wojewódzkich, a wiec wszystko to 
razem składało się na negatywny obraz Kielc w Petersburgu. Musimy pamiętać 
takŜe, Ŝe Kielce były przetrzebione czy ruch niepodległościowy w Kielcach był 
przetrzebiony po rewolucji niepodległościowej 1905 i 1907 roku. Wiemy, Ŝe 
wywieziono wtedy bardzo wiele osób na Syberię, mamy juŜ dokładne 
opracowania na ten temat w Instytucie Historii naszego Uniwersytetu, ale takŜe 
pamiętajmy, Ŝe duŜo młodych ludzi, którzy uczestniczyli w strajku szkolnym 
wyjechało z Kielc i nawet się mówi w literaturze historycznej, Ŝe Galicja została 
zalana przez Królewiaków. A więc uczelnie galicyjskie zostały zalane przez 
Królewiaków, czyli tych, którzy dostali „wilcze bilety” w Kielcach, w Radomiu, 
w Lublinie itd. I oni wyjechali do Galicji, aby kontynuować naukę. Musimy 
pamiętać, Ŝe dzięki temu największe wpływy, moŜe nie dzięki temu, ale 
tradycyjnie największe wpływy miała na kielecczyźnie Endecja – Narodowa 
demokracja. Pamiętajmy, Ŝe Kielce wówczas były duŜym ośrodkiem działania 



 11 

właśnie Endecji znamy takie znakomite nazwiska jak Wiktor Jaroński, Marian 
Grzegorzewski, Eugeniusz Nawroczyński, Mieczysław Koczanowicz – 
adwokaci. DuŜe wpływy miał Kościół Katolicki takŜe skłaniający się ku 
orientacji endeckiej, wówczas na czele z księdzem biskupem Augustynem 
Łosińskim. Stąd moŜemy powiedzieć, Ŝe obóz niepodległościowy była jak 
gdyby trochę w odwrocie i tutaj jeszcze w stronę mediów obydwie ówczesne 
gazety kieleckie, czyli Gazeta Kielecka i kurier Kielce miały opcje Narodowej 
Demokracji, a więc tez skłaniały opinie publiczna w kierunku oparcia się o 
Rosję a nie o państwa centralne, czyli Austrię i Węgry. I wreszcie ostatnia rzecz, 
na którą zwrócił wczoraj Pan Prezydent uwagę, a myślę, Ŝe niezwykle waŜna, Ŝe 
wszyscy ci, którzy mieszkali na terenie Kielc i Guberni Kieleckiej byli 
poddanymi Cesarza Rosyjskiego, czyli podlegali poborowi do wojska, który 
został ogłoszony 28 sierpnia 1914 roku. Te czynniki powodowały, Ŝe kiedy 
wybuchał wojna tutaj oparcie dla ruchu niepodległościowego nie było 
największe mówić kolokwialnie. Natomiast trzeba jeszcze o jednej rzeczy 
pamiętać ze Józef Piłsudski wraz z Komisją konfederowanych 
niepodległościowych w Krakowie planował uderzenie ze Strzelcami w kierunku 
Zagłębia Dąbrowskiego, bo tam był silny PPS. Natomiast Kielc nie 
przewidywano jako miejsca uderzenia. Piłsudski zakładał, Ŝe jeŜeli wkroczy do 
Królestwa Polskiego to wywoła powszechne powstanie na tyłach wojsk 
rosyjskich, albo powstanie, które doprowadzi go do Warszawy, tam ogłosi rząd 
narodowy i będzie Armia Polska i wtedy będzie moŜna mówić juŜ o udziale 
Polski w wojnie. Tymczasem jak sytuacja wyglądała: Niemcy zmobilizowały 
3 800 000 Ŝołnierz, Austro - Węgry 2 300 00, Rosja – około 5 milionów. 
Natomiast, czym dysponował Piłsudski –mówi się o Kompanii Kadrowej. 
Wiemy, Ŝe rzeczywiście di Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa liczącą 144 
osoby, wcześniej 7 ułanów Beliny na piechotę, na plecach niosąc siodła przeszli 
granicę i w pierwszym majątku w miechowskim dostali 7 koni i w ten sposób 
mogli stać się zaczątkiem późniejszego I Pułku Ułanów. Taka była wielkość tej 
grupy szaleńców, bo tak by to moŜna nazwać, kiedy porównamy z tymi przeszło 
11 milionami Ŝołnierzy, którzy stanęli po obydwu stronach frontu. Oczywiście 
jest to specjalnie przeze mnie przerysowane Ŝebyście państwo zrozumieli 
wielkość tej róŜnicy, bo rzeczywiście juŜ wtedy Piłsudski dysponował trzema 
batalionami wojska, czyli mniej więcej 1500 osób było juŜ w jego dyspozycji w 
Krakowie i stopniowo wymaszerowywali. Ale kiedy 12 sierpnia wkroczyli do 
Kielc, a wyszli 9 dni wcześniej z Oleandrów Strzelcy wieść o tym, Ŝe ida w 
kierunku Kielc dotarła stosunkowo późno, bo tak jak mówiliśmy były 
utrudnienia komunikacyjne i nieliczny obóz niepodległościowy na terenie Kielc 
nie był przygotowany, dlatego Ŝeby przyjmować Strzelców. Tym niemniej 
wkraczający Strzelcy odnotowali, jeden z nich wspominał: „Przy rogatce 
miejskiej dostrzegliśmy tłum ludzi, w którym przewaŜały kobiety i dzieci.” 
Inny, jeden z organizatorów ruchu strzeleckiego tak ten moment opisał: ”Nigdy 
nie zapomnę chwili wkroczenia do Kielc. Ludność uprzedzona juŜ o naszym 
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pobycie (…) wyległa tłumnie na nasze powitanie” Podobne wraŜenia odnotował 
jeden z późniejszych legionistów z zaciągu kieleckiego Włodzimierz Gierowski: 
„(…) trotuarami biegły wzruszone tłumy”. Były teŜ inne relacje, Ŝe ludzie stali 
niemo i bojaźliwie. Strzelcy zajęli na dwa dni miasto, bowiem juŜ 13 gen. Anton 
Nowikow dowódca 14 dywizji kozaków operującej na północ od Kielc wysłał 
patrol. Artyleria ostrzelała Kielce i wtedy Rydz-Śmigły wydał rozkaz odwrotu z 
Kielc i pociągiem i drezynami Strzelcy wycofali się w kierunku Chęcin. To były 
pierwsze dwa dni Strzelców w Kielcach. Nie było czasu, aby wykazać 
entuzjazm, ludzie byli zaskoczeni, ale nie było Ŝadnych wrogich elementów 
wobec Legionistów. Natomiast jak państwo wiecie utarła się legenda, Ŝe Kielce 
zamykały bramy i okiennice z trzaskiem i ludzie odwracali się, uciekali, nie 
chcieli pomagać Legionistom. Co się stało po 13 sierpnia? JuŜ, 12 kiedy Kielce 
zostały zajęte Nowikow ogłosił, Ŝe nakłada na Kielce 100 tysięcy rubli srebrem 
kontrybucji, i jak wkroczył 13 to zaczął egzekwować. Powiedział, Ŝe jeŜeli 
miasto nie zapłaci to on 3 dni da pohulać Kozakom po mieście. Wiecie państwo, 
co to oznaczało. Ludność, głownie Ŝydowska, się zmobilizowała i przynieśli te 
100 tys. rubli. Polacy teŜ oczywiście uczestniczyli w tym, ale w znacznie 
mniejszym stopniu. Padł blady strach, co to będzie. Odbyły się pierwsze 
egzekucje, juŜ były represje. Po wycofaniu się dywizji Nowikowa Strzelcy 
ponownie wkroczyli do Kielc 22 sierpnia ul. Piotrkowską. Na wieść o tym, Ŝe 
wchodzą Strzelcy juŜ zamykano bramy i zamykano okiennice, bo ludność 
zwłaszcza Ŝydowska mieszkająca w tym rejonie obawiała się, Ŝe jakieś objawy 
entuzjazmu zostaną poczytane, wiec rzeczywiście się izolowano od legionistów. 
Ale po kilku dniach sytuacja się gwałtownie zmieniła. Ogłoszono wtedy, Ŝe w 
Kielcach powstaje Komisariat Wojsk Polskich, czyli namiastka rządu polskiego, 
zaczęto wydawać czasopismo Wojska Polskiego, następnie ogłoszono werbunek 
do Legionów. OŜywiły się takŜe organizacje działające w Kielcach. Działała 
Liga Kobiet Polskich pod przewodnictwem Lucyny Kozłowskiej, działała 
młodzieŜ skupiona w „Zarzewiu”, którym wtedy przewodził, tak się złoŜyło, 
mój ojciec – Tadeusz Massalski oraz skautingu, którym kierował Włodzimierz 
Gierowski. Ziemianie Kieleccy uchwalili samoopodatkowanie się na rzecz 
Wojska Polskiego po 3 ruble od włóki. RównieŜ entuzjastycznie do Legionów 
odniosła się kielecka StraŜ PoŜarna, a Orkiestra StraŜy w całości wstąpiła jako 
orkiestra I Pułku i właśnie ona grała melodie Pierwszej Brygady, do której 
później ułoŜono słowa. W Kielcach zaciągało się do Legionów 942 osoby. 
Wśród tu rekrutowanych przewaŜali robotnicy, rzemieślnicy, inteligencja i 
uczniowie. Kończąc chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, w czyn tkwi 
fenomen Józefa Piłsudskiego, Ŝe był tak entuzjastycznie tak bezkrytycznie 
przyjmowany. Przede wszystkim w tym, Ŝe w Legionach było duŜo inteligencji. 
Po ponownym zajęciu Kielc przez Rosjan po wycofaniu się 10 września 
Legionistów w Kielcach nastąpiły masowe aresztowania, a 194 osoby zostały 
wywiezione w głąb Rosji za sprzyjanie legionistom. 
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Natomiast negatywny stosunek do legionistów, do ruchu niepodległościowego 
mieli chłopi, poniewaŜ byli przywiązani do Cara, który w 1864 roku dał im 
ziemię. Nie wiem czy wszyscy Państwo wiedza, Ŝe w Kielcach był pomnik cara 
Aleksandra II z wdzięczności za nadanie ziemi chłopom, stał koło Katedry w 
Kielcach.  
Kończąc chciałbym w ten ponury, deszczowy dzień trochę promyków słońca 
tutaj na salę sprowadzić, bowiem Józef Piłsudski, kiedy tu w Magistracie 
właśnie wręczano mu 20 października 1921r. godność Honorowego Obywatela 
Miasta powiedział; „ (…) Ilekroć razy w czasie całej wojny wspominano Kielce, 
uśmiech rozjaśniał twarze moich Ŝołnierzy, nawet w chwilach cięŜkich i pełnych 
walk. Był to uśmiech wdzięczności za przyjęcie jakiegośmy tu doznali(…)’. A 
przy innej okazji: „Kielce są dla mnie czym pierwszy uśmiech ukochanej, czym 
pierwszy promień rannego brzasku”. Dziękuję Państwu za uwagę. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Panie Senatorze bardzo się cieszę, Ŝe mogliśmy usłyszeć z pańskich ust właśnie 
te treści, które mnie przynajmniej, na duchu podniosły. 
Teraz proszę Pana Mieczysława Tomalę, aby zaapelował do nas o nadanie imion 
szkołom. 
 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum 
Nr 12 w Kielcach oraz nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24 w Kielcach 
Po wspólnym wniosku, który wpłynął do Pana Prezydenta od Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 
przygotowaliśmy projekt uchwały Ŝeby Gimnazjum Nr 12 przy ul. Kujawskiej, 
które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12, nadać imię 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pełna nazwa szkoły brzmiałaby następująco: 
„Gimnazjum Nr 12 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach”. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Z zadowoleniem przyjmuję nowy sposób postępowania, jeŜeli chodzi o nadanie 
imienia szkole, to znaczy nazwanie uchwały tak Ŝebyśmy rozpoznawali, której 
szkole je nadajemy, ale poniewaŜ to dotyczy szkoły, w której ja otrzymałem 
staranne wykształcenie to chciałbym równieŜ, aby uchwała była bardzo 
precyzyjna. Poprzedni jak nadawaliśmy imiona szkołom zwracałem uwagę na 
to, Ŝe trzeba podać jak brzmi pełna nazwa szkoły i jak brzmi skrócona nazwa 
szkoły, poniewaŜ tego nie ma to wnoszę Ŝeby uzupełnić tę uchwałę, jako 
autopoprawkę, jeśli pan Prezydent byłby tak łaskaw i przy SP Nr 24 dopisać 
ustęp 3, o nazwie skróconej. Przy Gimnazjum równieŜ to samo, szczególnie w 
sytuacji, kiedy jest dowolność w nazwach gdzie pojawia się Marszałek 
Piłsudski.  
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Dyr. Tomala 
Nie ma skrótów nazw szkół, są pełne nazwy. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Wobec tego wycofuję wniosek 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/627/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w 
Kielcach. 
 
Dyr. Tomala 
Przy tym projekcie jest analogiczna sytuacja. Był wspólny wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, aby Szkole 
Podstawowej Nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
12, nadać imię Pierwszej Kompanii Kadrowej. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/628/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 24 
w Kielcach. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Szanowni Radni w ten oto sposób nieco zakamuflowany zakończyliśmy 
wczorajszą uroczystą część sesji Rady Miasta, która poświęcona była tematyce 
związków naszego miasta z niepodległością naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie 
państwu dziękuję, Ŝe przychyliliście się do mojej prośby i mogliśmy te trzy 
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waŜne elementy związane z wczorajszym świętem przenieść na początek sesji. 
Bardzo serdecznie dziękuje jeszcze raz panu Senatorowi Adamowi 
Massalskiemu. 
 
Pkt. 6 
 
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 4 września 2008 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXVII/2008  z sesji, która 
odbyła się w dniu 4 września 2008 roku. 
 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za obecność na wczorajszej 
uroczystej sesji RM. Dzięki Waszej licznej obecności podkreślili śmy rangę 
wczorajszego wydarzenia i znaczenie jego dla historii Kielc. Dziękuję równieŜ, 
Ŝe tym samym mogliśmy podkreślić znaczenie wizyty Prezydenta RP  
w Kielcach. Bardzo serdecznie dziękuję równieŜ wszystkim słuŜbom miejskim, 
które zaangaŜowały się w przygotowanie tego wydarzenia.  
Interpelacje między sesjami złoŜyli radni: 

1. Witold Borowiec, 
2. Joanna Grzela, 
3. Regina Zapała. 

Następna sesja RM odbędzie się w dniu 30 października br. 
Przewodniczący Tomasz Bogucki prosił, aby planowana na dzień 14 
października Komisja BudŜetu i Finansów została przeniesiona na dzień 21 
października br. o tej samej godzinie.  

Otrzymaliście Państwo ankiety z prośbą o wyraŜenie opinii  
o planowanych przez Miasto inwestycji, oceny ich zasadnosci oraz 
przedstawienie ewentualnych uwag Państwa. Apeluję do państwa radnych, aby 
jak najszybciej te ankiety złoŜyć do Biura Rady Miejskiej.  
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Pkt. 8 
 
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 23 
września br., po którym na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu  
publicznego spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami na następujące  
nieruchomości: 
 

1. ul. Piekoszowska, obręb 0008, dz. nr 565, łąki i pastwiska, o powierzchni 
całkowitej 2745 m2, o wartości 8235 zł, (nr karty D-0008/0054), 

2. ul. Dobromyśl, obr. 0018, dz. nr 30, drogi, o powierzchni 819 m2, wartości 
całkowitej 2457 zł (nr karty D-0018/0006), 

3. ul. Lisia, obr. 0001, dz. nr 480, grunty orne, o powierzchni 7227 m2, wartości 
21 681 zł, (nr karty D-0001/0007), 

4. ul. śelazna, obr. 0016, dz. nr 6, inne tereny zabudowane, o powierzchni 614 
m2, wartości 25 418,00 zł, (nr karty D-0016/0096), 

5. ul. Poleska, obr. 0012, dz. nr 317/11, 317/17, droga, o powierzchni 317 m2, 
wartości 1 113, 00 zł (nr karty D-0012/0033), 

6. ul. Planty, obr. 0016, dz. nr 183/3, inne tereny zabudowane, o powierzchni 
401 m2, wartości 1 203, 00 zł (nr karty D-0016/0095), 

7. ul. Wygoda 9, obr. 0009, dz. nr 258, zurbanizowane tereny niezabudowane, 
o powierzchni 637 m2, wartości 137 zł (nr karty D-0009/0278), 

8. 1-go Maja 61, obr. 00216, dz. nr 15/1, 42/1, o powierzchni 4031 m2, tereny 
mieszkaniowe i droga, wartości całkowitej 43 194,83 zł (nr karty D-
0016/0097). 

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  25.09.2008r. do 25.10.2008r. w godz. od 7.30 – 15.30. 
 
Pkt. 9 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami. 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 września 
2008 roku wydałem: 
• 29 zarządzeń dotyczących: 
- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – 
 Nr 263/2008, Nr 270/2008,Nr 277/2008, Nr 283/2008, 
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- zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008 r. – Nr 258/2008, Nr 

265/2008, Nr 274/2008, 
- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Miasta 
Kielce na 2008 rok – Nr 284/2008, 
- ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 

262/2008, 
- ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników w 2008 roku – Nr 257/2008, 
- przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych miasta  
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom – Nr 264/2008, 
- zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cennika i opłat za korzystanie z 
gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej – Nr 271/2008, 
- powołania Komisji Konkursowej celem przyznania nagród NADZIEJE  
KIELC 2008 – Nr 259/2008, 
- powołania Komisji do protokolarnego przejęcia – przekazania 
nieruchomości, budynków i budowli oraz środków trwałych od Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kielcach w likwidacji oraz od Szpitala Miejskiego Św. 
Aleksandra w Kielcach w likwidacji – Nr 261/2008, 

- zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej na terenie Miasta Kielce – Nr 266/2008, 
- sprzedaŜy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkaniowego nr 1 i nr  21 połoŜonego w Kielcach przy ul. Kowalczewskiego 
2 - Nr 275/2008, Nr 276/2008, 
- nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego  
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Krakowskiej – Nr – 267/2008, 
- nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych i udziału we współuŜytkowaniu 
wieczystym nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Księdza  
Ściegiennego – Nr – 268/2008, 
- wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Gen. 
Władysława Sikorskiego – Nr 280/2008, 
- oddania w uŜytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatne przeniesienie 
własności garaŜu połoŜonego w Kielcach przy ulicy śeromskiego – Nr 281/2008, 
- wyraŜenia zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy uŜytkowania 
wieczystego gruntu, połoŜonego w Kielcach przy ulicy Podlasie 19 - Nr 282/2008, 
- rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego w 
Kielcach w pasie drogowym ulicy Mazurskiej – Nr 285/2008, 
- wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w Kielcach:  
� przy ulicy Warszawskiej – Nr 260/2008, 
� przy ulicy Piekoszowskiej – Nr 278/2008, 
� przy ulicy Koneckiej – Nr 279/2008, 
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- sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach: 
� przy ulicy Zagórskiej – Nr 269/2008, 
� przy ulicy Bohaterów Warszawy – Nr 272/2008, 
� przy ulicy Sandomierskiej – Nr 273/2008, 
• 8 decyzji i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu Miasta.  
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 26 projektów uchwał Rady 
Miejskiej 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Pragnę złoŜyć oświadczenie ze względu na doniosłość społeczną pewnego 
wydarzenia, które miało miejsce między sesjami. Mianowicie chodzi o tzw. 
korepetycje miejskie. W związku z tym pragnę oświadczyć po pierwsze, Ŝe nie 
jest prawdą jakoby w budŜecie gminy Kielce nie było środków na sfinansowanie 
tego zadania w bieŜącym roku budŜetowym. Natomiast nie było pieniędzy  
w sensie technicznej dostępności do nich, czyli zapisanych na odpowiednim 
paragrafie. Po drugie uprzejmie proszę pana Jacka Wołowca, aby realizując 
swoją misję kontestacji pomocy Miasta dla Klubu Korona oraz zakupu biletów 
dla uczniów na mecze tego Klubu, nie wykorzystywał do realizacji tej misji 
akcji korepetycji miejskich. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Andrzeju Sygut pan jest człowiekiem bardzo inteligentnym i pan dobrze 
czyta gazetę. Proszę mi wskazać gdzie padło stwierdzenie z moich ust, Ŝe 
wykorzystuję kupowanie biletów przez Miasto dla dzieci w kwestii związanej  
z korepetycjami miejskimi. Widocznie jako osoba inteligentna pan tym razem 
źle przeczytał ten artykuł, panie Prezydencie.  
 
Radna Alicja Obara 
PoniewaŜ miałam w tej sprawie złoŜyć interpelację to zapytam juŜ pana 
Prezydenta, poniewaŜ sam poruszył ten temat czy jest taka szansa Ŝeby 
tegoroczni maturzyści mieli te korepetycje juŜ od miesiąca listopada, i czy 
prawdą jest, Ŝe to moŜe być dopiero od lutego? Korepetycje od lutego juŜ nie 
będą spełniać swojej roli. Myśmy wnioskowali w lipcu Ŝeby te korepetycje 
odbywały się juŜ od września. Czy jest taka szansa? 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Zgodnie ze stanowiskiem, które myśmy przekazali państwu po sierpniowej 
Komisji przekazaliśmy, Ŝe zakończyliśmy analizę finansową i w tej chwili mogę 
powiedzieć, bo dyrektor Tomala mnie juŜ o tym poinformował, Ŝe te pieniądze 
zostały policzone i odpowiedź moja brzmi: tak. 
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Radny Jacek Wołowiec 
Ja powiem tak panie Prezydencie – diabeł tkwi w szczegółach. Docierały do nas 
informacje, które wskazywały na to, Ŝe jednak tych korepetycji nie będzie od 
miesiąca października, od miesiąca listopada. Mieliśmy informacje, które 
wskazywały na to, Ŝe będzie to w styczniu, a więc herbata po obiedzie. Jeśli 
istnieje taka deklaracja, Ŝe one się pojawią w październiku to chwała za to panu 
panie Prezydencie. Ale my będziemy konsekwentnie przyglądać się czy świetny 
pomysł, który przyniósł efekty zostanie rzeczywiście zrealizowany  
w listopadzie. 
 
Radny Jan Gierada 
Proponuję taką rzecz, Ŝe skoro opinia publiczna została poinformowana, Ŝe tych 
pieniędzy tych 100 tys. nie ma w tym roku, a jest dzisiaj deklaracja pana 
Prezydenta taka nie inna, to trzeba poinformować poprzez prasę, Ŝe te pieniądze 
są i koniec.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Pkt. 10 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację na temat 
dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez pracowników 
Urzędu Miasta Kielce, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy i prezesów spółek gminnych za 2007 rok, natomiast informację na temat 
analizy oświadczeń złoŜonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie przedstawił pan Marek Scelina dyrektor Ośrodka (informacje 
stanowią załączniki do protokołu). 
 
Pkt. 11 
 
Informację o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 2008r. 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania inwestycji w mieście Kielce w I półroczu 
2008r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury a takŜe zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r. przedstawiła 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce, na podstawie poniŜszej 
prezentacji: 
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październik 2008

Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu Miasta Kielce                       
za I półrocze 2008 roku
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Struktura dochodów bie Ŝących za I półrocze 2008r.

 33%  52%

 14%
 0%1%

1/ dochody własne 2/ subwencja ogólna

3/ dotacje celowe z bud Ŝetu państwa 4/ dotacje celowe z j.s.t.

5/ pozostałe dochody
 

 
 
 
 

W ramach dochodów własnych, których realizacja wyno si 185.602.159,76 zł  
(53,5 % planu):

dochody Gminy stanowi ą 54,2 % planu, tj.161.044.176,43 zł 

dochody Powiatu stanowi ą 49,2 % planu, tj. 24.557.983,33 zł 

NajwyŜsze wpływy powy Ŝej teoretycznego wska źnika upływu czasu uz yskano m.in.   
z nast ępuj ących źródeł: 

- podatek od nieruchomo ści, w 57,7 % 42.754.579,97 zł 

- sprzeda Ŝ biletów komunikacji miejskiej, w 50,2 % 15.061.644, 53 zł 

- podatek od czynno ści cywilnoprawnych, w 64,2 % 8.670.863,33 zł 

- opłata za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów, w 86,9 % 3.622.029,77 zł 

- opłata skarbowa, w 59,1 % 3.339.175,06 zł 

- podatek od środków transportowych, w 73,3 % 3.006.646,72 zł 

- opłata za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów 
alkoholowych, w 104, 5 % 3.239.996,10 zł 

- odsetki od lokat i środków pieni ęŜnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, w 82.2 % 822. 436,83 zł 
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NiŜsze dochody odnotowano m.in. w nast ępujących źródłach:

- udział we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, w 49,5 % 7.745.405,51 zł 
(wg teoretycznego wska źnika upływu czasu 
do wykonania planu brakuje 79.595 zł)

- udział we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, w 46,5 % 77.832.276 ,00 zł 
(wg teoretycznego wska źnika upływu czasu 
do wykonania planu brakuje 5.909.727 zł)

- opłata targowa, w 41,8 %planu 271.752,80 zł 

- podatek od spadków i darowizn, w 36,2% 597.401,36 z ł

 
 
 
 
 

Struktura wydatków budŜetowych za I półrocze 2008r.
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100,0%298 104 354,7795 047 117,39203 064 837,38Razem planowane wydatki
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Wydatki bie Ŝące

Plan wydatków bieŜących wynoszący łącznie 624.114.093 zł 
zrealizowano w wysokości 285.755.895,50 zł, tj. 45,8%. 

Z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 425.331.059 zł, wydatkowano 191.087.067,75 zł, 
tj. 44,9%,

- zadań Powiatu na plan 198.783.034 zł, wydatkowano 94.668.827,75 zł, 
tj. 47,6%.

Struktura wykonania wydatków bieŜących według grup rodzajowych 
przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 136.159.489,10 zł,

- dotacje z budŜetu 28.174.230,98 zł,

- wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)                     2.745.821,93 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.783.921,79 zł,

- pozostałe wydatki 116.892.431,70 zł.
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Struktura wydatków bieŜących 
za I półrocze 2008r.
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PRZYCHODY BUDśETU

W ramach zaplanowanych przychodów na ł ączną kwot ę 155.469.606 zł
realizacja wyniosła 26.946.332,30 zł, z tego:

a/ wolne środki jako nadwy Ŝka środków pieni ęŜnych na rachunku 
bieŜącym bud Ŝetu Miasta, wynikaj ących z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat 
ubiegłych     26.285.529,88 zł

b/ nie wykorzystane w 2007 r. środki finansowe przydzielone Miastu 
Kielce na realizacj ę n/w programów: 660.802, 42 zł

-„Program wyrównywania ró Ŝnic mi ędzy regionami”      605.864,01 zł
- „PZP – Poza Prawem” 9.542,57 zł
- „Nasze europejskie kulturowe dziedzictwo” 22.844,8 0 zł

- „Europodró Ŝ po nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej”    
22.551,04 zł

W I półroczu br. nie zaci ągnięto planowanego kredytu długoterminowego 
(104.869.007 zł) oraz planowanych po Ŝyczek długoterminowych z 
W.F.O.ŚiG.W na zadania inwestycyjne (1.990.700 zł). 

Nie odnotowano te Ŝ Ŝadnych planowanych wpływów z tytułu spłaty 
poŜyczek udzielonych przez Miasto jednostkom ochrony z drowia.

NaleŜy nadmieni ć, Ŝe w trybie ustawy - Prawo zamówie ń publicznych 
wyłoniony został bank, z którym podpisano umow ę na udzielenie kredytu w 
wysoko ści 66.840.779 zł.
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ROZCHODY BUDśETU

W ramach zaplanowanych rozchodów, na ł ączną kwot ę 22.972.234 zł,
realizacja wyniosła 30.823.014,00 zł, z tego:

a/ spłata kredytów długoterminowych w pełnej, zapla nowanej na 2008r. 
kwocie, tj. 21.274.224,00 zł.
Spłata obejmuje:
- ratę kredytu zaci ągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarki śywno ściowej 
Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie
6.573.494,00 zł,
- ratę kredytu zaci ągniętego w 2006 r. w Powszechnej Kasie Oszcz ędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie 11.433.053,00 zł,
- ratę kredytu zaci ągniętego w 2007 r. w ING Bank Śląski Spółka 
Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 3.267.677,00 zł

b/ spłata rat po Ŝyczek długoterminowych w wysoko ści          748.790,00 zł 
zaciągniętych w W.F.O. Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- budow ę kanalizacji sanitarnej w ul. ul. G. Morcinka, Otro cz, 
Powstania Styczniowego 315.840,00 zł
- budow ę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie etap V       432.950,00 zł
c/ udzielona przez Miasto po Ŝyczka krótkoterminowa w wysoko ści 
8.800.000,00 zł dla Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w likwidacji na spłat ę 
zobowi ązań cywilnoprawnych. Okre ślony termin spłaty to 20.12.2008r.

 
 
 
 
 

Zadłu Ŝenie Miasta Kielce z tytułu zaci ągni ętych kredytów        

i po Ŝyczek oraz udzielonych por ęczeń

93.943.454,4023.887.971,69-117.831.426,09Razem4.

12.957.717,401.864.957,69-14.822.675,09Udzielone 
por ęczenia

(kapitał + 
odsetki)

3.

2.941.160,00748.790,00-3.689.950,00PoŜyczki2.

78.044.577,0021.274.224,00-99.318.801.00Kredyty1.

654321

Stan zadłu Ŝenia na 
dzień 30.06.2008 r.

Spłacone 
zobowi ązania

Zaciągnięte
kredyty

poŜyczki 
udzielone 

poręczenia

Stan na dzie ń
1.01.2008 r.

NazwaLp.
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NadwyŜka 
66.021.436.76

Niedobór środków 
budŜetowych na wydatki 
majątkowe  -2.880.442,37

NadwyŜka dochodów 
bieŜących nad wydatkami 

bieŜącymi                                                            
68.901.879,13   

nadwyŜka operacyjna

===

Wydatki majątkowe 
12.351.165,21

Wydatki bieŜące  
285.755.895,50

-
Wydatki  ogółem 
298.107.060,71-

Dochody majątkowe 
9.470.722,84-

Dochody bieŜące 
354.657.774,63

Dochody ogółem 
364.128.497,47

 
 
 
 
 
 

62 144 755,06

Wynik 

8 800 000,00=

Udzielone poŜyczki 
długoterminowe 

22 023 014,0030 823 014,00

spłata kredytów i poŜyczek Rozchody 

26 946 332,30-

Wolne środki finansowe oraz nie 
wykorzystane za 2007 r.    

026 946 332,30

Wpływy z tytułu spłaty poŜyczek 
przez Miasto 

Przychody

0

Kredyty i poŜyczki długoterminowe +

66 021 436,76

NadwyŜka 
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Struktura dochodów realizowanych przez wydziały 
Urzędu Miasta i jednostki Miasta

 za I półrocze 2008r. 

Wydział Podatków
 14%

Wydział 
Gospodarki 

Nieruchomo ściami 
i Geodezji

 4%

Zarząd Transportu 
Miejskiego

 4%
Pozostałe

 4%

Wydział Bud Ŝetu
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podatku doch., 

inne)
 74%
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Struktura wydatków realizowanych przez wydziały 
Urzędu Miasta i jednostki Miasta

za I półrocze 2008r. 

Miejski O środek 
Pomocy Rodzinie 

22%

Zarząd Transportu 
Miejskiego

 8%

Miejski Zarz ąd 
Dróg 6%

Pozostałe
19%

Wydział Edukacji i 
Ochrony Zdrow ia 

45%

 
 
 
 
Radny Jan Gierada 
ZauwaŜyłem, Ŝe Miasto nie osiągnęło Ŝadnych dochodów z tytułu wpłat przez 
słuŜbę zdrowia z tytułu udzielonych poŜyczek. Czy Miasto w takiej sytuacji, co 
podkreślałem przy udzielaniu tych poŜyczek, potraktowało to jako darowiznę, 
nie upomina się o te poŜyczki, zwaŜywszy, Ŝe ochrona zdrowia podległa Miastu 
ma się bardzo dobrze, przynajmniej tak podają media. Drugie pytanie – 
zauwaŜyłem w dochodach majątkowych minus 22,4 % mniej, chciałem zapytać, 
z jakiego tytułu te 22 % jest mniej? 
 
Skarbnik Barbara Nowak 
Jeśli chodzi o te wpływy z tytułu udzielonych poŜyczek to chciałabym 
zauwaŜyć, Ŝe my w planie budŜetu na 2008 rok mamy tak po stronie 
przychodów jak i po stronie wydatków te samą kwotę 21 mln zł, czyli jakby 
sytuacja finansowa tych jednostek słuŜby zdrowia, których w tej chwili jedna 
jest w likwidacji, obie właściwie są w likwidacji i z tego tytułu tym jednostkom 
udzielaliśmy poŜyczek. Sytuacja na dzień dzisiejszy, ja tak bym to oceniała, 
lepiej to wygląda niŜ na początku roku chociaŜby z tego powodu, Ŝe planowana 
poŜyczka dla Szpitala w likwidacji została udzielona, ale koszty związane z tym 
całym procesem są duŜo mniejsze aniŜeli przewidywaliśmy i te oszczędności juŜ 
jakby wcześniej uchwałami zostały wykorzystane. Pan radny tu się uśmiecha a 
ja chcę powiedzieć, Ŝe to, Ŝe udało się spłacić zobowiązania temu Szpitalowi 
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wcześniej aniŜeli to było zaplanowane spowodowało olbrzymie oszczędności, 
jeśli chodzi chociaŜby o odsetki od tych zobowiązań. Czyli przewidujemy zwrot 
i spłatę tych poŜyczek. To wszystko będzie analizowane i przy zamknięciu roku, 
przy zamknięciu bilansów i zakończeniu procesów likwidacji podsumujemy 
całość tych rozliczeń. 
 
Radny Jan Gierada 
Rozumiem, Ŝe Miasto jeszcze ma szansę te pieniądze odzyskać? 
 
Skarbnik Barbara Nowak 
Ja nie jestem optymistą, jeśli chodzi o wartości poŜyczek, które udzieliliśmy. 
Ale to udzielaliśmy jakby z pewną odpowiedzialnością, Ŝe taka sytuacja musi 
zaistnieć. 
 
Pan Wojciech Dudzic Wydział BudŜetu 
W uchwale budŜetowej na 2008 rok były planowane wpływy, Ŝe uzyskamy 
dotacje z funduszy europejskich i to były dotacje te majątkowe. Niestety 
musieliśmy ten plan skorygować.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Pkt. 12 
 
Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 30 czerwca 
2008 roku przedstawił pan Filip Pietrzyk dyr. Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji UM (załączona do protokołu). 
 
Pkt. 13 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę o 
wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad. 
 
Pkt. 13 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1). 
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Projekt zmienia planowane dochody o kwotę 1 430 977 zł, planowane wydatki 
zmniejsza o kwotę 25 575 676 zł, a więc zmniejsza deficyt. Jeśli chodzi  
o najpowaŜniejsze tego projektu, to proponujemy zwiększenie planu wydatków 
o kwotę 1 143 109, 00 zł w tym najpowaŜniejsze koszty to pokrycie kosztów 
związanych z przejęciem przez Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy szkolenia 
dzieci i młodzieŜy w kwocie 331 tys. zł, wyposaŜenie internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnzajalnych Nr 1 – 60 tys. zł, dotacja celowa dla MOSiR w kwocie 30 
tys. zł na organizację wystawy „Historia Sportu Kielc”, dla Domu Kultury 
„Zameczek” 62 tys. zł na dokończenie remontu, 200 tys. zł na opłaty za pobyt 
mieszkańców skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej, 300 
tys. zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych wymagających 
opieki, 160 tys. zł zakup mebli na potrzeby Wydziałów UM w związku  
z planowanym przeniesieniem siedziby z budynku przy ul. Szymanowskiego na 
ul. Strycharską. 
Inne zapisy projektu dotyczą zmniejszenia planu dochodów i wydatków i 
związane są z aneksem podpisanym pomiędzy PFRON a MOPR, poniewaŜ 
uległa zmianie zakres realizacji programu „Ośrodki informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych”, zmniejsza się przyznane dofinansowanie o kwotę 36 734 
zł. 
PowaŜna pozycja dotyczy przeniesienia planu wydatków bieŜących  
i inwestycyjnych. Dotyczy to zakupu automatów do sprzedaŜy biletów 
autobusowych. Chcielibyśmy wprowadzić do WPI kwotę 2 500 000, 00 zł na 
następne zakupy automatów. 
W ramach planu wydatków inwestycyjnych proponujemy zmniejszenia o łączną 
kwotę 380 000 zł. 
W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zadań inwestycyjnych proponuje 
się zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 30 010 153 zł i w związku  
z tym proponuje się zmniejszyć plan kredytu długoterminowego przewidzianego 
do zaciągnięcia w 2008r. o kwotę 27 006 653 zł (po zmianach plan kredytu 
będzie wynosił 76 812 354 zł), a pozostałą część zwolnionych środków  
w kwocie 3 003 500 zł przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 
szczegółowo wymienionych w projekcie.  
Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków bieŜących o kwotę 74 560 
zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w związku z 
planowanym zwiększeniem liczby patroli policyjnych w okresie jesienno-
zimowym poprzez zorganizowanie dodatkowych słuŜb funkcjonariuszy Policji 
zwanych „patrolami ponadnormatywnymi” lub „słuŜbami 
ponadnormatywnymi”. 
Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budŜecie Miasta Kielce na 
2008r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu panu podinsp. Michałowi 
Domaradzkiemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach 
Szanowni Państwo 
Zanim podejmiecie decyzję dotyczącą jednostki, którą kieruję chciałbym 
Ŝebyście wiedzieli jak ona pracuje i co jeszcze przed nami. Kiedy prawie pół 
roku temu obejmowałem stanowisko Komendanta Miejskiego Policji  
w Kielcach postawiłem przed sobą trzy podstawowe cele: 

− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta 
− walka o właściwy wizerunek Policji kieleckiej, 
− mocne zaakcentowanie słuŜebności Policji dla mieszkańców. 

W jaki sposób udaje nam się to realizować? W pierwszej fazie stanowisko 
kierowania w Policji, czyli ten kontakt bezpośredni obywatela z Policją. Proszę 
Państwa byłem w Łodzi, która szczyci się tym, Ŝe ma najlepsze stanowisko 
kierowania w Polsce, które kosztowało 40 mln zł i muszę z całą 
odpowiedzialnością powiedzieć, Ŝe my naprawdę nie mamy się, czego wstydzić. 
Miasto Kielce to stanowisko ma w sposób profesjonalny zorganizowane, 
zmieniliśmy strukturę zatrudnienia, zwiększyliśmy ilość osób, które odbierają 
telefony alarmowe, a tych zgłoszeń jest bardzo duŜo, średnio 250 na godzinę, 
więc moŜecie sobie państwo zobrazować, jaka to jest skala w trakcie doby. Ale 
dbamy o to Ŝeby ten kontakt był, bo zdajemy sobie sprawę, Ŝe ten bezpośredni 
kontakt głównie tą drogą się odbywa, ale druga sprawa – sprawność odbierania 
telefonów, skuteczność, szybkość, to równieŜ dostateczna ilość sił, która pełni 
słuŜbę na mieście. I tutaj moja prośba kierowana do Państwa. Jest taka 
moŜliwość, art. 13 ustawy o Policji mówi o tym, Ŝe gmina moŜe wspomóc 
Policję w sposób finansowy w tym zakresie, przeznaczając na ten cel środki, 
które Policja będzie poŜytkować w ten sposób, Ŝe policjanci w swoim wolnym 
od słuŜby czasie, będą pełnić słuŜbę na terenie miasta w patrolach, tylko 
pieszych, w miejscach ustalonych z władzami miasta po to Ŝeby mieszkańcy 
jeszcze bardziej czuli się bezpiecznie. Bo chciałem Państwa zapewnić, Ŝe to nie 
jest działanie spowodowane tym, Ŝe dzieje się coś złego – tak nie jest. 
Bezpieczeństwo w mieście się poprawia z dnia na dzień, ale chcemy Ŝeby to 
odbywało się jeszcze szybciej, Ŝeby faktyczne poczucie bezpieczeństwa  
i faktyczne bezpieczeństwo mieszkańców było jeszcze większe. Trzecim 
krokiem poza zwiększeniem ilości patroli będzie profesjonalizm, czyli właściwa 
realizacja tych interwencji przez policjantów. To jest proces długofalowy. DuŜo 
młodych policjantów, proces szkolenia, ale to jest zadanie wewnętrzne Policji, 
która na pewno zrobi wszystko Ŝeby to stało się jak najszybciej. Zmiana 
systemu pracy – Policja kielecka pracuje w systemie trzyzmianowym, wszystkie 
piony Komendy Miejskiej Policji pracują na 3 zmiany, nie ma juŜ w Policji 
kieleckiej urzędników w mundurach, którzy pracują od 7.00 do 15.00. Jesteśmy 
po południu, wieczorem, w nocy Ŝebyśmy byli jeszcze bardziej dostępni, Ŝeby 
ten kontakt był w znacznym stopniu ułatwiony, Ŝebyśmy to właśnie my 
dostosowali się do potrzeb społeczeństwa. Wprowadziliśmy kilka zmian 
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organizacyjnych, ale nie tylko po to Ŝeby wprowadzić jakieś zmiany, bo Policja 
kielecka przechodziła juŜ wiele reform i nie chcę robić reform dla reform. 
Zorganizowaliśmy nową sekcję patrolowo-wywiadowczą, która doprowadziła 
do tego, Ŝe ilość patroli na ulicach naszego miasta się podwoiła, a chcemy Ŝeby 
było ich jeszcze więcej, chcemy Ŝeby ten kontakt nie był przez szybę radiowozu. 
Powstanie samodzielnej, wydzielonej sekcji do walki z przestępczością 
narkotykową, nie dla tego, Ŝe w Kielcach jest duŜy problem, bo to jest problem 
nie w Kielcach tylko w Polsce, my ten problem widzimy i chcemy walczyć nie 
tylko i nie przede wszystkim z posiadaczami małych ilości marihuany, ale z 
ludźmi, którzy w hurtowych ilościach dostarczają te narkotyki na ulice naszego 
miasta i zaopatrują w ten sposób naszą młodzieŜ. Od 1 listopada, juŜ dzisiaj 
podpisałem zmianę struktury organizacyjnej, o 14 etatów zwiększamy ilość 
funkcjonariuszy ruchu drogowego na drogach i nie po to Ŝeby ta represja była 
jeszcze większa, bo dla wielu z państwa kontakt z Policja drogową z tym się 
kojarzy, ale ta zmiana będzie polegała na stworzeniu wydzielonego patrolu do 
wideorejestratorów, którzy będą pracować na tych urządzeniach całą dobę. A to 
po to, aby wychwytywać kierowców, którzy w sposób drastyczny łamią 
przepisy i doprowadzają do wypadków. TeŜ Państwa uspakajam, bo w tym 
zakresie w Kielcach jest bardzo bezpiecznie. Województwo Świętokrzyskie jest 
na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, zmniejsza się ilość wypadków śmiertelnych i o to nam wszystkim 
chodzi. Pozwoliłem sobie na taka krótka wypowiedź Ŝebyście Państwo 
wiedzieli, w jaki sposób chcemy te pieniąŜki wykorzystać. Chciałbym Państwa 
zapewnić, Ŝe w systemie miesięcznym, jeŜeli państwo o tym zdecydują będzie 
przychodzić do Miasta informacja gdzie te słuŜby były pełnione, jakie wyniki te 
słuŜby osiągnęły, do czego one doprowadziły – pełna transparentność i jawność.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Miło usłyszeć taką precyzyjną i jasną wypowiedź, bo to napawa nas 
optymizmem, Ŝe spokojnie moŜemy się przechadzać po ulicach naszego miasta.  
To tak na marginesie. Moje wystąpienie miało dotyczyć wniesienia poprawki do 
uchwały, a miało ona polegać na tym, Ŝeby wprowadzić nowa kwotę, która by 
zapieniła środki na dofinansowanie korepetycji miejskich, ale wobec informacji, 
które uzyskaliśmy od pana Prezydenta Syguta, Ŝe takowe środki są i zostaną 
wprowadzone jak najszybciej, moje wystąpienie staje się bezprzedmiotowe. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Popieram w pełnym zakresie głos radnego Jacka Wołowca. Z przyjemnością 
słucham i spotykam się z panem Komendantem Domaradzkim. Słuchałem 
dzisiaj tego, co mówił, bo przy zwartej i solidnej koncepcji, którą ma 
wypracowaną i konsekwentnie realizuje, na kielecką Policję, zdecydowanie 
widać, Ŝe ten człowiek wie, co chce osiągnąć i konsekwentnie do tego zmierza. 
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Cieszę się, Ŝe Kielce mają wreszcie swojego Williama Brattona, cieszę się, Ŝe 
samorząd kielecki równieŜ do tej jego pracy się przykłada. 
Mam takŜe pytanie do merytorycznej formy projektu uchwały. Mówię tutaj o 
przesunięciu w budŜecie w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na witacze 
przy drogach wjazdowych do Kielc i chciałbym usłyszeć trochę więcej 
szczegółów. Mowa tutaj o przeznaczeniu tych środków na imprezę kulturalną. 
Chciałbym wiedzieć dokładnie, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Z wielką satysfakcją przyjmuję pomysł zwiększenia środków na dodatkowe 
patrole Policji. Chcemy się czuć bezpieczni. Nasze Miasto uniwersyteckie, duŜo 
młodzieŜy, która przebywa wieczorami poza swoimi domami, więc dobrze się 
stało, Ŝe taka zmiana budŜetu następuje, Ŝe dodajemy środki właśnie na te cele. 
Moje pytanie jest krótkie, bo ja rozumiem, Ŝe pieniądze zostały pozyskane  
z budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego i to nie znaczy, pytanie kieruję do 
pani Skarbnik, Ŝe to Centrum nie będzie budowane? Rozumiem, Ŝe te środki w 
następnych latach zostaną jakby oddane i to Centrum równieŜ w naleŜyty 
sposób przygotowane. 
 
Radny Jan Gierada 
Policji nie będę chwalił, bo jeŜdŜę trzeźwy i powoli, ale dobrze, Ŝe dostaną 
pieniądze na dorobienie sobie do tych nędznych pensji. Natomiast chciałem 
zapytać pani Skarbnik, jest w budŜecie 45 tys. na samochód dla 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a ponad 175 tys. zł kosztuje taki 
samochód. Moje pytanie jest takie czy na tę wartość globalną 170 tys. PFRON 
mógłby coś dofinansować gdzie pan Przewodniczący jest dyrektorem? 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Gmina Kielce złoŜyła do PFRON wnioski o dofinansowanie samochodów, ale  
z tej racji, Ŝe są to wszystko kwestie związane z planowaniem budŜetowym te 
wnioski nie mogą być składane jakby w ciągu roku, one mogą być złoŜone na 
początku roku i być zrealizowane w trakcie roku.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem zadać panu Komendantowi dosyć przewrotne pytanie, po tym jak 
usłyszałem, Ŝe Policja będzie represjonować tych, którzy przekraczają szybkość. 
Ja w odróŜnieniu od pana radnego Gierady wiem, Ŝe wiele osób jeździ trzeźwo, 
ale nie zawsze powoli. NaleŜę do tych osób, którym zdarza się przekroczyć 
dozwoloną szybkość i nie wiem jak pan Komendant zareaguje na takie 
stwierdzenie, które radnym chyba teŜ jest nieznane, Ŝe jeden obywatel moŜe 
zapłacić mandat w ciągu miesiąca, a juŜ po miesiącu mandatu nie moŜna 
zapłacić tylko wniosek naleŜy kierować do Sądu Grodzkiego i okazuje się, Ŝe 
wysokość tego mandatu jest znacznie niŜsza niŜ zebranie się tego Sądu i 
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wydanie wyroku. Takie bzdury jeszcze funkcjonują. Czy Policja w ramach tych 
represji równieŜ będzie represjonować takie głupie przepisy? Zadaję to pytanie 
nie oczekując odpowiedzi, bo nie chcę męczyć pana Komendanta, ale tak pod 
rozwagę.  
 
Komendant Michał Domaradzki 
Starałem się zaakcentować z swojej wypowiedzi sens zmiany pracy ruchu 
drogowego. Nie chodzi nam o to, o wyłapanie ludzi, którzy przekroczą o 10,  
o 15 km dozwoloną prędkość. Wideorejestratory są to te samochody  
z kamerami, które mają wychwycić ludzi, którzy na czwartego wyprzedzają, 
którzy w terenie zabudowanym jadą 120 km/h, których zachowanie na drodze 
doprowadza do wypadków o najpowaŜniejszych skutkach, czyli głównie do 
wypadków śmiertelnych. O to chodzi. Chciałem zaznaczyć, Ŝe nie zaleŜy nam 
na tym Ŝeby ta represja była większa, ale chodzi nam o to Ŝebyśmy eliminowali 
tych naprawdę piratów, którzy realne zagroŜenie stwarzają. KaŜdemu z nas 
zdarza się minimalnie przekroczyć tą prędkość. Natomiast jadąc w środku nocy  
i przekraczając ta prędkość o 15 km/h nie powodujemy zagroŜenia, kiedy nie ma 
na drodze Ŝadnego ruchu. JeŜeli chodzi o zmianę przepisów to chciałem pana 
poinformować, Ŝe trwają prace w tym zakresie. Sąd chce się tego pozbyć, 
bardzo słusznie, bo faktycznie bardzo spowalnia to pracę wymiaru 
sprawiedliwości. Trudno mi powiedzieć, na jakim etapie one są i kiedy one 
nastąpią. Prawdą jest równieŜ to, Ŝe po miesiącu, jeŜeli nie uda nam się nałoŜyć 
grzywny w drodze mandatu karnego trzeba tę sprawę kierować do Sądu 
Grodzkiego. Natomiast wierzę, Ŝe to zostanie w znacznym stopniu usprawnione. 
Ale jeszcze raz sygnalizuję to nie policja „krzakowa”, to nie presja wyniku, to 
nie zwiększenie ilości mandatów, ale to eliminowanie ludzi, którzy realne 
zagroŜenie na naszych drogach stwarzają.  
 
Pani Skarbnik 
Odpowiem panu radnemu Karysiowi, po konsultacjach z panem dyr. 
Przybylskim. Nie ma zagroŜenia dla budowy Centrum Kryzysowego. Będzie to 
Centrum budowane. Te pieniądze, które w tym roku będą przeznaczone 
wystarczą na taki zakres merytoryczny to jest na oprogramowanie 
specjalistyczne, które jest zaplanowane w budŜecie. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/629/2008  z dnia 3 
października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Pkt. 13 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 2 wraz z autopoprawką). 
Projekt dotyczy kwoty 500 000 zł, którą chcielibyśmy przeznaczyć na 
sfinansowanie potrzeb związanych z urządzeniem Miejskiego Urzędu Pracy – 
na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, na wyposaŜenie w sprzęt 
biurowy i meble, wykonanie zabudowy meblowej oraz wynagrodzenia 
wynikające z umów zlecenia na wykonanie zadań związanych z tworzeniem 
wymienionej jednostki. Na powyŜszy cel proponuje się przeznaczyć dodatkowe 
dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. 
Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/630/2008  z dnia 3 
października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Kielce na 2008 rok. 
 
Pkt. 13. 3 
 
Pan Mieczysław Pastuszko dyr. Wydziału Projektów Strukturalnych  
i Strategii Miasta UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2009-2013. 
Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem 
planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. WPI stanowi 
waŜną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się 
o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieŜących decyzji w 
zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie 
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finansowe oraz wiąŜe kompleksowy plan rozwoju i plan finansowy z rozwojem 
przestrzennym i polityką inwestycyjną Miasta.  

Zgodnie z „Procedurą opracowania i realizacji Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego w Mieście Kielce” stanowiącą Załącznik do Uchwały Nr 
V/85/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lutego 2007 roku zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia „Procedury opracowania i realizacji Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego w Mieście Kielce”: „Wieloletni Program 
Inwestycyjny obejmuje okres pięciu lat i opracowywany jest corocznie w 
systemie kroczącym”.  
Z dokumentu tego moŜna wyczytać, Ŝe Miasto biedzie mogło pozyskać około 
670 mln środków z funduszy strukturalnych, to jest około 60 % środków 
przeznaczonych na inwestycje w latach 2009-2013. Jak Państwo zapewne 
wiecie po przeanalizowaniu tego dokumentu i zapoznaniu się z nim większość 
zadań, które są w nim, w pierwszej kolejności wymieniamy te zadanie, które 
szanse na uzyskanie dofinansowania będą mogły mieć.  
Proszę o podjęcie uchwały. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Przez długi czas w tym programie znajdowała się taka pozycja jak 
„skrzyŜowanie ul. Czachowskiego z ul. Wrzosową”. W tej propozycji nie ma 
tego skrzyŜowania. W związku z tym moje pytanie: co to oznacza? Czy to 
skrzyŜowanie generalnie wypada z tego Programu czy to skrzyŜowanie znajdzie 
się w budŜecie tegorocznym? 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym tylko skonstatować tutaj jedną rzecz. WPI jest w tej chwili 
Programem Ŝywym, aczkolwiek raz w roku korygowanym zgodnie z 
przepisami. Niemniej jednak rozumiem, Ŝe te inwestycje, których nie ma w tej 
chwili w WPI a które potencjalnie mogą się zdarzyć w przyszłości, w sytuacji, 
kiedy będzie taka wola i decyzja Rady będą mogły być wprowadzone do tego 
Programu? ZauwaŜam tam na końcu 55 mln jako „inne”, czyli nienazwane 
inwestycje. Rozumiem, Ŝe to jest pewna rezerwa, która z ostroŜności procesowej 
musi równieŜ w planie istnieć. I przy tych „innych” chciałbym juŜ dzisiaj 
zadzwonić dzwonkiem, jeśli chodzi o budowanie Zakładu Przeróbki Odpadów 
Komunalnych, to jest duŜa inwestycja, która potrzebuje równieŜ wkładu 
własnego. Myślę, Ŝe nawet najlepiej działająca spółka i wypracowująca duŜe 
zyski nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. To jest problem, co najmniej 
8 mln zł, które do tego projektu musimy wpompować i mam serdeczną prośbę, 
aby o tym pamiętać. Rozumiem, Ŝe dziś jest tylko sfera jakiś wyjaśnień, 
natomiast nie ma moŜliwości zmian w tej chwili juŜ, bo minął termin do 15 
września korygowanie tych planów przez radnych. 
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Radny Mariusz Goraj 
Chciałbym się zwrócić bezpośrednio do pana Prezydenta Lubawskiego w 
imieniu mieszkańców ul. Wydryńskiej. Jestem szczególnie wdzięczny, bo pan 
jest pierwszym prezydentem tego miasta, który skierował tam swoje oczy. Nie 
jest to centralna ulica Kielc, Ci mieszkańcy zabiegali o to, aby władze miasta 
zainteresowały się ich ulicą od 90 roku, zostali zbywani przez kolejnych 
prezydentów, a pana Urząd jest pierwszym urzędem który postanowił w jakiś 
sposób przyjrzeć się problemowi i postarać się go rozwiązać. W imieniu 
własnym i w imieniu mieszkańców, którzy do wyraŜenia tej opinii mnie 
upowaŜnili składam panu podziękowania, wyrazy duŜego szacunku i uznania.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Głos radnego Mariusza Goraja jest dla mnie niezrozumiały. Oświadczenia  
w imieniu mieszkańców, nie wiem po pierwsze w jego wypowiedzi było szereg 
nieprawdy, a po drugie myślę, Ŝe gloryfikowanie w tym momencie nie wiem jak 
się ma to do projektu uchwały, który prezentował pan dyrektor. Jest punkt 11: 
wolne wnioski. 
 
Dyr. Mieczysław Pastuszko 
Oczywiście, Ŝe tych zadań, które były zgłaszane zarówno przez państwa 
radnych jak równieŜ róŜnego rodzaju środowiska lokalne poszczególnych 
mieszkańców było wiele więcej. W planie znajdują się te zadania, które zostały 
dokładnie zbadane, zweryfikowane, co do moŜliwości ich sfinansowania i 
zrealizowania. Oczywiście, Ŝe nie zapominamy o tych wnioskach, które zostały 
złoŜone w procesie opracowywania WPI, a które z róŜnych względów nie 
znalazły się w sposób werbalny wpisane na listę tych inwestycji. Myślę, Ŝe 
jeŜeli chodzi akurat o to skrzyŜowanie to na pewno będzie mogło być ono 
zrealizowane w kolejnych latach. Myślę, Ŝe to, o czym wspomniał pan 
Przewodniczący Bogucki, celowo została tam zapisana taka pozycja gdzie 
zabezpieczono środki na ewentualnie sprzyjające okoliczności i sytuacje, które 
mogłyby spowodować Ŝeby wprowadzać kolejne inwestycje. Zgadzam się 
równieŜ z tym, Ŝe musimy zastanowić się i analizując WPI dojść do takiej 
konstatacji, Ŝe to nie jest Biblia, to jest dokument, który powinien być 
dokumentem Ŝywym. On jest uchwalany przez Wysoką Radę i moŜe być 
równieŜ modyfikowany.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Niestety nie uzyskałem precyzyjnej odpowiedzi, bo jeśli chodzi o skrzyŜowanie 
Wrzosowa - Czachowskiego to ten punkt w WPI był przez wiele lat, a teraz go 
nie ma. W związku z tym chciałbym usłyszeć precyzyjną odpowiedź, moŜe ze 
strony pana dyr. Wójcika, czy to oznacza, Ŝe to skrzyŜowanie znajdzie się w 
budŜecie miasta na rok 2009 i nie ma potrzeby utrzymywania go w WPI, czy po 
prostu generalnie odchodzimy od tej inwestycji i pojawi się ona za ileś lat. 
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Pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg w Kielcach 
Ta inwestycja nie spada. Krótka historia jak to wygląda. Została niestety 
uchylona przez Wojewodę decyzja lokalizacyjna na tę drogę i juŜ zostały 
podjęte działania Ŝeby uzyskać wszystkie wymagane dokumenty związane z 
realizacja tego zadania i będzie to zrobione w 2009r. jako jednoroczna. 
PoniewaŜ nakład zarówno finansowy jak i ilość czasu potrzebna na 
zrealizowanie tego, wystarczy na przestrzeni roku i będzie to umieszczone, 
poniewaŜ ta inwestycja ma juŜ swoją długą historię.  
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście 5-letni plan inwestycyjny to jest w pewnym sensie ksiąŜka Ŝyczeń. 
Ci z radnych, którzy widzą, Ŝe czegoś nie ma to jest druga ksiąŜka zaŜaleń. Nie 
zdarzyło się jeszcze nikomu w Ŝyciu, Ŝeby w wieloletnim planie wszystko 
wychodziło. Jak wyjdzie z tego 50 % to dobrze. Jak powiedział pan dyr. Wójcik 
będzie to uzupełniane, nie wiadomo co się w Ŝyciu zdarzy za 5 lat, czego nie 
wymyślą w ochronie środowiska , czy w studium wykonalności i pewne rzeczy 
będą pokrzyŜowane. Musimy się z tym zgodzić czy chcemy czy nie chcemy i 
pod takim katem trzeba na to patrzeć.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/631/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2009-2013. 
 
Pkt. 13. 4 
 
Pan dyr. Mieczysław Pastuszko uzasadnił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie warunków zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie Autobusy Spółka 
Pracownicza Spółka z o.o.. 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XX/405/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie udziałów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach oraz 
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określenia zasad zbycia tych udziałów, Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
powołany został zespół negocjacyjny.  
Zespoły negocjacyjne sprzedającego i kupującego w trakcie negocjacji ustaliły 
warunki zbycia przedmiotowych udziałów. Warunki te zostały zaakceptowane 
przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXI/440/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z 
dnia 6 marca 2008 roku w sprawie warunków zbycia udziałów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie 
Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o. o.  
Inwestor – Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o.o. zwrócił się za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta do Rady Miejskiej z prośbą o zmianę § 1 
punktu 3) dotyczącego formy i momentu zapłaty w brzmieniu: „3) zapłata za 
udziały nastąpi jednorazowo do dnia zawarcia umowy”. Zmiana taka jest 
podyktowana warunkami udzielenia kredytu dla Kieleckie Autobusy Spółka 
Pracownicza Spółka z o.o. przez Bank.  
W związku z powyŜszym, podjęcie powyŜszej uchwały jest uzasadnione.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/632/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie warunków zbycia udziałów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach na rzecz Kieleckie 
Autobusy Spółka Pracownicza Spółka z o.o.. 
 
Pkt. 13. 5 
 
Pan dyr. Mieczysław Pastuszko uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Kielcach Spółka Akcyjna i nabycia akcji spółki. 
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji daje moŜliwość nieodpłatnego zbycia 
przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, pakietu akcji spółki na 
rzecz wnioskującej gminy. Nieodpłatne zbycie przez Ministra Skarbu Państwa 
akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa w trybie art. 4a ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji stanowi wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i ich 
działań w zakresie wypełniania zadań własnych, poprzez nieodpłatne 
przekazanie na ich rzecz mienia Skarbu Państwa w postaci akcji, udziałów 
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spółek prowadzących działalność o charakterze pokrywającym się z zadaniami 
własnymi samorządów a zarazem wykonujących swą działalność na obszarze 
pokrywającym się z właściwymi jednostkami samorządowymi.  
Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka 
Akcyjna w podstawowym przedmiocie swojej działalności jest toŜsama z 
zadaniami własnymi Gminy Kielce, gdyŜ podstawowym przedmiotem 
działalności spółki jest wg PKD transport lądowy pasaŜerski, miejski  
i podmiejski. Niewątpliwie, za nieodpłatnym nabyciem akcji spółki na rzecz 
Gminy Kielce przemawia fakt posiadania koncepcji zagospodarowania budynku 
dworca PKS-u jako ikony architektury lat 70-tych oraz innych nieruchomości 
spółki. Dlatego teŜ podjęcie powyŜszej uchwały jest uzasadnione.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Jaką mamy sytuacjeę w PKS, to myślę, Ŝe radni poznali juŜ poprzez informacje 
jakie dopływały do nas z mediów. Jaki obraz się z tego jawi? Ogólnie, mówiąc 
kolokwialnie, bałagan, kłótnie i blokowanie pracy Rady Nadzorczej. Dziś jako 
radni w głosowaniu podejmiemy decyzję czy miasto powinno przejąć te spółkę  
i jej udziały. Czy my posiadamy wiedzę, jako radni, wystarczającą byśmy mogli 
dzisiaj zdecydować o tym fakcie? Mam pytanie czy Prezydent Miasta zna 
sytuację finansową, ekonomiczną tej spółki czy zgłosił się do Ministerstwa 
Skarbu czy teŜ Rady Nadzorczej o dokumentacje ekonomiczną spółki, czy 
równieŜ mamy wiedzę na temat faktycznego stanu prawnego gruntów, które są 
pod dworcem PKS? Z mojej wiedzy nie, a Szanowni Państwo 4 dni temu, w 
poniedziałek, odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej, na której ten projekt 
został nam przedstawiony. No bez wiedzy na temat ekonomiki firmy, na temat 
finansów, na temat dokumentów, które powinny nam przedstawić sytuację firmy 
nie jesteśmy w stanie podjąć odpowiedniej i po pierwsze racjonalnej decyzji. 
Bez Ŝadnych informacji po raz kolejny stawia się nas w sytuacji, w której 
decydujemy o rzeczy, o której nie mamy wiedzy. Ja chyba odrobiłam pracę 
domową i postarałam się zdobyć parę informacji i postaram się Państwu je 
przedstawić. Po pierwsze juŜ w lipcu była mowa na temat PKS, to znaczy juŜ w 
kwietniu Prezydent skierował pismo do Ministerstwa, Ŝe moŜliwa jest 
komunalizacja tego Przedsiębiorstwa przez Miasta Kielce. Wtedy teŜ, 
podejrzewam, uzyskał informację jak naleŜy to przeprowadzić, to znaczy, Ŝe 
potrzebna jest do tego uchwała, i tu radnym przypomnę – to nie jest uchwała 
intencyjna, ale ta nasza dzisiejsza uchwała wyraŜa zgodę na komunalizację. No 
do tego jest konieczny wniosek. Teraz moŜe kilka faktów finansowych, na 
przykład. Na 31 sierpnia spółka ma 1, 7 mln zł strat, w samym sierpniu 300 tys. 
start. JeŜeli chodzi o grunty pod dworcem PKS stan jest nieuregulowany,  
a właściciele złoŜyli wniosek do Sądu o uregulowanie stanu własności. Przy tym 
wszystkim, w tej sytuacji kryzysowej czy wiecie państwo jako radni oraz pan 
Prezydent, Ŝe bodajŜe w sierpniu ówczesny Prezes podpisał porozumienie ze 
związkami zawodowymi mówiące o tym, Ŝe od 1 września wzrosną o 50 % 
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wszystkie wynagrodzenia podstawowe. JeŜeli państwo chcą to te dokumenty są 
dom wglądu, bo mam kopie. Poza tym mamy tu sytuację niejasna, jeŜeli chodzi 
o sama załogę PKS. Kilka dni temu, najprawdopodobniej 25 września, 
skierowano pismo do Prokuratury rejonowej w Kielcach podpisane przez 
pracowników firmy PKS, w którym wyraźnie mówią o tym, Ŝe wcześniej zostali 
zmuszeni do podpisania się pod spółka pracowniczą, a teraz chcą się z tego 
wycofać i oskarŜają kilka osób. Pomimo tego pisma wcześniej były równieŜ 
kierowane pisma pojedynczych osób z PKS, w którym wyraŜały swoją opinie, 
Ŝe nie chcą przystępować do spółki pracowniczej, a wcześniej byli zmuszani do 
podpisania takowego dokumentu i potwierdzają to aktami notarialnymi, po 
prostu z obawy przed konsekwencjami. W tej sytuacji Miasto Kielce planuje 
przejąć firmę, która w moim przekonaniu, jest to pierwsze w sytuacji 
kryzysowej, jeśli chodzi o finanse, po drugie plan naprawczy, jaki był przyjęty 
przez te firmę przez ostatnich kilka lat nie był wdraŜany nawet w najmniejszym 
stopniu, po trzecie problem wewnętrzny samej załogi oraz to, co się tam dzieje, 
napiętrzają się konflikty w moim przekonaniu równieŜ świadczy o tym, Ŝe 
spółka ta jest w sytuacji kryzysowej. Pytanie czy my na dziś jesteśmy w stanie 
przejąć taka spółkę oraz rozsądnie nią zarządzać, wyprowadzając ją z sytuacji 
kryzysowej i brać udział w jakiś konfliktach w załodze. Proszę pamiętać o tym, 
Ŝe w tym momencie rozpoczęło się kilka procesów prokuratorskich, które 
badają pewne zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach. PoniewaŜ 
ta wiedza, to jest wiedza którą zdobyłam w ciągu 4 dni i myślę, Ŝe ona jest 
niewielka, to jednak ta wiedza nie pozwala mi, dbając o miasto Kielce i o 
mieszkańców zagłosować za tą uchwałą. UwaŜam i proszę teŜ o to radnych 
abyście się zastanowili i wzięli pod uwagę fakty, które Wam przedstawiam. 
JeŜeli ktoś z państwa będzie miał ochotę zobaczyć te dokumenty, to zapraszam 
mam je tutaj przy sobie skopiowane, Ŝebyśmy razem, wspólnie przemyśleli czy 
nie jest warto odłoŜyć tę uchwałę na przynajmniej pół roku, wtedy, kiedy to, co 
dzieje się dziś prokurator i nowy Prezes uspokoją sytuację na tyle, Ŝe będziemy 
mogli w sposób rozsądny podjąć decyzję o tym, Ŝe będziemy faktycznie 
komunalizować spółkę. Na dzień dzisiejszy uwaŜam, Ŝe komunalizacja tej 
spółki przez miasto Kielce to jest zbyt duŜy wysiłek i finansowy i organizacyjny 
dla miasta. Proszę o wzięcie tego pod uwagę.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów radny Tomasz Bogucki 
Panie Przewodniczący taki zwyczaj był, co prawda rzadko z niego korzystamy, 
ale w tym przypadku dobrze Ŝeby tak było, Ŝe po przedłoŜeniu projektu, jeŜeli 
Przewodniczący Komisji problemowej, która jest kompetentna Ŝeby opinię 
wydać na temat objęcia udziałów, Ŝeby miał moŜliwość powiedzenia słów parę. 
Zapisany byłem, więc zdziwiony jestem, Ŝe w pierwszej kolejności nie zostałem 
dopuszczony do głosu. Powiem, dlaczego taka drobną uwagę tutaj czynie. 
Dlatego, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów wniosła do projektu uchwały 
poprawkę, która jest istotna w całym przedsięwzięciu. Myślę, Ŝe pani Katarzyna 
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mówiąc, Ŝe ma małą wiedzę na ten temat dobrze oceniła to co usłyszeliśmy na 
dzień dzisiejszy. Chciałbym po pierwsze przedstawić państwu tę poprawkę, po 
drugie myślę, Ŝe ta poprawka idzie właśnie w tym kierunku Ŝeby pomóc panu 
Prezydentowi w bardzo waŜnym przedsięwzięciu, a przynajmniej spróbować 
tego przedsięwzięcia dla miasta, a dlatego, Ŝe ona bilansuje się i to bardzo. Jak 
ktoś się przyjrzy aktywom i pasywom tej spółki to nie będzie opowiadał  
o stratach nawet jak one wynoszą ponad milion złotych.  
Do rzeczy: Komisja BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej wnosi poprawkę do 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna i nabycia akcji spółki, 
następującej tresci: „w § 1 dotychczasowa treść oznaczono zostaje jako ust. 1, 
do treści tej po słowie „spółce” dodaje się słowa  - „z zastrzeŜeniem ust. 2”, 
Dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: „ 2. Warunkiem podpisania 
umowy komunalizacyjnej – przenoszącej prawo własności wynikające z akcji 
PKS S.A. w Kielcach na Miasto Kielce – jest skuteczne rozwiązanie umów o 
prace ze wszystkimi pracownikami tej spółki z wyjątkiem kadry zarządzającej 
spółką w rozumieniu art. 128 § 2 ust. 2 Kodeksu Pracy.” PowyŜsza treść 
poprawki została przyjęta na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miejskiej w Kielcach w dniu 30 września 2008 roku. Wraz z tą poprawką 
Komisja zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Chciałbym, aby równieŜ i rada 
miał moŜliwość głosowania tej poprawki i namawiam państwa Ŝeby dać panu 
Prezydenwoi moŜliwość. Zwracam jednak wszystkim państwu uwagę, Ŝe nie 
jest to, jak mówiła pani Katarzyna, uchwała definitywna tylko ona jest 
intencyjna, ona daje moŜliwość, ale nie zobowiązuje pana Prezydenta do tego 
Ŝeby pan Prezydent skomunalizował spółkę PKS. Trzeba, więc teŜ rozróŜniać 
pojęcia. 
 
Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 
Po pierwsze myślę, Ŝe potrafię z dystansem ocenić swoją wiedzę na temat tej 
spółki. Z tego, co pan powiedział przed chwilą wynika, pomimo tego, Ŝe 
uwaŜam, Ŝe moja wiedza na temat spółki jest mała, jest większa niŜ pana. 
Bardzo proszę radnych, aby wzięli pod uwagę informacje, które wam 
przekazałam a to dlatego, Ŝe są one po pierwsze od osoby która jest w Radzie 
Nadzorczej a po drugie od Ministerstwa Skarbu. Nie wiem czy pan Bogucki 
rozmawiał z kimś z Ministerstwa Skarbu czy analizował sytuację tej spółki, czy 
zna dokumenty finansowe. Mnie w poniedziałek na Komisji Gospodarki 
Komunalnej, na której równieŜ opiniowaliśmy tę uchwałę Ŝadne dokumenty na 
temat tej spółki nie zostały przedstawione i gdyby nie moja dociekliwość to nie 
miałabym teŜ wiedzy na temat tego w jaki sposób kadra zarządzająca tej spółki 
postępuje z załogą, a na to, panie Przewodniczący Bogucki, są równieŜ papiery 
w Prokuraturze w Kielcach. Myślę, Ŝe moŜna je sprawdzić. 
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Radny Jacek Wołowiec 
Generalna uwaga: my jako Klub nie jesteśmy przeciwni komunalizacji takiej 
firmy jak PKS. Uwzględniając fakt, Ŝe zarówno są tam atrakcyjne tereny, jest 
dość potęŜny inwentarz, jeśli moŜna powiedzieć, rzeczowy. Ale biorąc pod 
uwagę fakty, Ŝe taką instytucję dostajemy de facto za darmo jest to dość dobre 
rozwiązanie. Ale rodzą się tutaj właśnie pytania zasadnicze. Pierwsze pytanie: 
jeśliby to była sytuacja ustabilizowana jasna, wyraźna, oczywiście obiema 
rękami podpisujemy się, ale na dobrą sprawę ta sytuacja, przede wszystkim 
społeczna, tam jest niejasna. Ja bym nie chciał Ŝeby za chwilę pojawiło się coś 
takiego, co przeŜywaliśmy w przypadku MPK. To jest jedna kwestia. Druga 
kwestia – panie Tomku, pan zawsze mówi, często pan stosuje taki wybieg, Ŝe 
jest to uchwała intencyjna. Ale wiadomo, jakie są konsekwencje tego. Ja 
podejmując świadomą decyzję chciałbym wiedzieć, jaką koncepcję 
wykorzystania zagospodarowania tej firmy ma pan Prezydent. Bo przecieŜ 
pomysł przejęcia nie wziął się z nikąd. Trzeba mieć jakiś plan w zarysie  
i trzeba go przedstawić. Być moŜe ten plan przekona mnie i moich kolegów do 
tego, Ŝe warto pomimo tych róŜnych zawirowań społecznych zagłosować „za”. 
Ale póki, co nie usłyszałem takiej informacji, jakie są plany, co do tego 
przedsiębiorstwa.  
 
Radny Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci 
Pytanie moje dotyczy logiki postępowania władz miasta, bo pamiętamy jeszcze 
nie tak dawno z wielką determinacją władze miasta dąŜyły, zresztą skutecznie 
do pozbycia się większości udziałów w MPK, czyli w spółce komunalnej która 
jest przewoźnikiem strategicznym jeśli chodzi o miasto Kielce. Miasto najpierw 
szukało inwestora strategicznego, a po protestach związkowców jak pamiętamy 
wycofało się z tego pomysłu po to, aby większość udziałów odsprzedać spółce 
pracowniczej łącznie z majątkiem tej spółki, A dzisiaj się okazuje, Ŝe Miasto 
nagle zapragnęło innego przewoźnika, który aŜ tak strategiczny z punktu 
widzenia interesów Miasta, juŜ nie jest. Chciałbym się, więc dowiedzieć o tę 
logikę postępowania i zapytać, po co nam ta spółka? 
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście bardzo trudno jest dziś dyskutować mając bardzo ograniczoną 
wiedzę, po co nam to jest potrzebne w sytuacji takiej, o jakiej nam powiedziała 
radna Kasia Zapała. Jest wiele niejasności, są pracownicy, którzy zostali 
zmuszeni do spółki pracowniczej, notarialnie wycofali się z tego interesu. Co do 
uchwały intencyjnej zgadzam się tutaj z panem Jackiem, Ŝe Ŝadna intencyjna, bo 
bez tej intencyjnie nikt by nie mógł nic zrobić. Jest to, więc normalna uchwała,  
a nie tam intencyjna. Takich intencyjnych uchwał w tej Radzie było wiele  
i wiemy jak się one kończyły po tej intencji. Chciałbym zapytać pana 
Prezydenta, Ŝe skoro to są tak atrakcyjne tereny, które nie mają uregulowanych 
własności to chciałbym, wiedzieć, co Miasto zamierza na tych terenach zrobić. 
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Bo dobry gospodarz jak kupuje, jak wchodzi w jakieś spółki to musi mieć jakiś 
plan. Nie będzie mnie satysfakcjonowała odpowiedź taka, Ŝe jak będę miał to się 
będę martwił. Nie, chciałbym wiedzieć dzisiaj, co tam będzie, bo nie wiem jak 
głosować. Oczywiście darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, jak mówi 
przysłowie, ale nie wiadomo jeszcze czy po tej uchwale Ministerstwo wyda 
zgodę na to Ŝeby moŜna to nabyć, ale gdybyśmy wiedzieli czy pan tam będzie 
budował to czy owo to pewnie byśmy do tego podchodzili w sposób inny aniŜeli 
w tej chwili, bo juŜ zaczynają się robić małe, być moŜe niepotrzebne, emocje.  
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość 
Pozwolę sobie krótko odnieść się do wypowiedzi pana Przewodniczącego Jacka 
Wołowca. My nie kupujemy niejasnej sytuacji tylko spółkę akcyjną o dość 
określonym majątku i dość jasnej sytuacji finansowej. TeŜ bym się nie zgodził  
z panią Zapałą, Ŝe jest to firma, która ma bardzo złą sytuację finansową. 
Przypominam tylko, Ŝe nie tak dawno ta firma sprzedała bardzo znaczne tereny 
praktycznie w centrum miasta i ich sytuacja jest dobra pod tym względem po 
prostu te pieniądze nadal w tej spółce istnieją. Druga sprawa, jeŜeli chodzi  
o kwestie załogi czy teŜ kwestie takie ogólnospołeczne. Myślę, Ŝe ta poprawka, 
która wprowadziła Komisja BudŜetowa rozwiązuje te problemy.  
 
Przewodniczący Jacek Wołowiec  - ad vecem 
MoŜe będę złośliwy, ale nie powiedziałem, Ŝe kupujemy niejasną sytuację, tylko 
powiedziałem, Ŝe chcemy przejąć firmę w niejasnej sytuacji. Ja jestem 
humanistą, pan jest inŜynierem i dla mnie aspekt społeczny jest bardzo waŜny. 
A sytuacja społeczna jest tam bardzo skomplikowana. Ja obiema rękami 
podpisałbym się pod taką decyzją gdyby tam sytuacja pracowników była 
wyjaśniona.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski  
Do tej dyskusji chciałbym dodać tylko jedno pytanie czy w sytuacji kiedy my 
dziś nie podejmiemy decyzji na „tak”, co w tym układzie się stanie? Czy brak 
tych terenów jakikolwiek sposób zakłóci realizację naszych wieloletnich planów 
inwestycyjnych, czy to jest praktycznie rzecz biorąc jakakolwiek przeszkodą  
w realizacji zamierzeń miasta, jeśli chodzi o inwestycje pod hasłem „Ulica 
śelazna”? Jeśli to miałoby w jakimś stopniu ułatwić, albo umoŜliwi ć to tym 
bardziej jest to jeden z argumentów Ŝeby juŜ w tej chwili podejmować takie 
decyzje. W innym przypadku nie jest zasadne w sytuacji, kiedy tak bardzo 
skonflikowana i trudna sytuacja spółki, podejmowanie tej decyzji w tym 
momencie.  
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Radny Paweł Gągorowski 
Chciałbym poruszyć trzy kwestie. Po pierwsze skoro jest tyle wątpliwości  
z róŜnych miejsc na tej sali to moŜe przede wszystkim wypadałoby pozwolić 
wypowiedzieć się osobie, która w tej chwili zarządza tym przedsiębiorstwem  
a która dopiero rozpoczęła tam prace. Być moŜe rzeczy, o których dzisiaj 
mówimy zostaną wyprostowane dowiemy się paru rzeczy innych i tak dalej. 
Byłoby grzecznie, co najmniej, gdybyśmy te osoby zaprosili. To po pierwsze. 
Po drugie chciałbym zapytać, bo pan radny Karyś powiedział, Ŝe został 
niedawno sprzedany teren i spółka ma pieniądze, chciałbym, usłyszeć czy ma 
informacje ile tych pieniędzy zostało i czy pan radny wie jakie zadłuŜenie 
zostało spłacone z tych pieniędzy, gdzie zostały wydatkowane te pieniądze juŜ 
w tej chwili i realnie ile tych pieniędzy jest? Bo jak słyszymy straty ta spółka juŜ 
ponosi. Jeśli ma taką wiedzę to bardzo proszę, bo ja takiej wiedzy szczegółowej 
nie mam. Trzecia kwestia to chciałbym Ŝebyśmy się dowiedzieli równieŜ, bo 
jeśli przejmujemy czy mamy zamiar skomunalizował te spółkę a sytuacja w niej 
jest jaka jest, to pytanie jest takie czy równieŜ w załączeniu wniosku z uchwałą 
do Ministerstwa Skarbu zostanie przesłany plan naprawczy? Czy taki plan 
naprawczy jest przygotowany, czy on istnieje i jaki mamy pomysł na 
funkcjonowanie dalsze tej spółki, poza zbyciem majątku, jak się tutaj z boku 
przysłuchuję, bo jest duŜo warty. 
 
Radny Jan Gierada – ad vocem 
Ja ad vocem radnemu Karasiowi – pan zapomniał uŜyć jednego albo dwóch 
słów, Ŝe są w tej spółce pieniądze, ale wydane. Tak informowały media. Trzeba 
mówić dokładnie. 
 
Radny Jarosław Karyś – ad vocem 
Dobrze się stało, Ŝe będę mógł odpowiedzieć zarazem radnemu Gągorowskiemu 
i panu radnemu Gieradzie. Drodzy panowie nie ulega Ŝadnej wątpliwości, Ŝe 
nieruchomość została sprzedana, to jest pewne. RównieŜ, Ŝe środki pozyskane 
ze sprzedaŜy tej nieruchomości nie zostały w całości wydane. Taką wiedzę mam 
i taką wiedzą się z Radą podzieliłem. Szczegółów w tej chwili nie jestem  
w stanie przytoczyć, ale na pewno kwota, która pozostała jest kwotą znaczącą. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Po pierwsze chciałbym powiedzieć, Ŝe ta uchwała jest nam do tego potrzebna by 
zapoznać się, to wszystko, co my tu mówimy to są jakieś informacje prasowe, to 
są plotki. Nie mamy podstawy prawnej do tego Ŝeby uzyskać pełne informacje  
o tej spółce i decyzja radnych nie jest wcale decyzja, i to nie jest prawda, i pan 
Bóg mi rozumu nie zabrał, Ŝe bez zbadania tej spółki i bez zbadania wszystkich 
aspektów podejmiemy działania komunalizacyjne. Ale formalnie my nic do niej 
nie mamy. Ja nie mogę przyjść do Prezesa i powiedzieć proszę nam dać papiery, 
w jakiej jesteście kondycji. Po drugie przeczytajcie dokładnie tę uchwałę. Ona 
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mówi tak: zgadzamy się na komunalizację, pod warunkiem, Ŝe nie bierzemy 
Ŝadnego człowieka. Proszę się nie martwic, Ŝe jeŜeli płynność, tak naprawdę 
kondycja finansowa czy ona ma straty czy ona ma zyski, to, jeŜeli nie chcemy 
prowadzić tej działalności, to jest sprawa wtórna, pierwszą rzeczą jest jakby to 
są naleŜności i zobowiązania, czy jest płynność finansowa, czy przyjmujemy, 
firmę, do której trzeba dopłacić czy z której będziemy mieli pieniądze, to jakby 
jest sprawa oczywista. Za to stan nieruchomości jest dla nas znany, złym 
bylibyśmy gospodarzem gdybyśmy nie wiedzieli, o co walczymy. Na 4 hektary 
400 metrów z boku jest spornych, o których myślę, Ŝe to jest kwestia czasu do 
uporządkowania. Czy ta uchwała spowoduje komunalizację nie wiem. Za to 
uwaŜam, Ŝe bylibyśmy dzisiaj lekkoduchami nie podejmując tego wysiłku i jest 
cień takiej szansy by 4 hektary w centrum stały się miasta. I nie, dlatego Ŝeby to 
sprzedać mamy bardzo precyzyjny plan, co tam chcemy zrobić. Ale jeŜeli my 
tego nie zrobimy i nie damy sobie szansy, to jedno jest pewne przez 20 lat 
będziemy oglądać ten dworzec PKS nie w takim stanie, jakim jest tylko z roku 
na rok coraz gorszym. Ja nie mam, co do tego wątpliwości. MoŜemy chwalić się 
naszym miastem, szczególnie tych, co przyjeŜdŜają czy autobusami czy 
pociągami do Kielc, gdzie budynek, który powinien być nasza chlubą jest po 
prostu w tej chwili cięŜarem i to od nas zaleŜy. Pytanie czy nie za szybko, czy 
nie za pól roku. Proszę państwa moŜemy zrobić taka analizę, rejestrowane są te 
sesje, myślę, Ŝe większość takich waŜnych, spornych spraw, spornych decyzji 
naleŜy odłoŜyć na półkę, do kiedy, do jakiego czasu? Właśnie dzisiaj, kiedy są 
zawirowania w tej spółce, kiedy nie wszyscy się jeszcze przyzwyczaili do 
pewnych, ja nie jestem związany z panem prezesem, pan prezes odszedł, został 
odwołany, nie wiem to są wewnętrzne sprawy. Za to koncepcja załatwienia tej 
sprawy jest dosyć prosta i jest moŜliwa jeszcze i nie będziemy tego robić  
w tajemnicy przed Ministerstwem tylko wszystkie te nasze przedsięwzięcia są 
znane. Czy mogliśmy wcześniej wystąpić? No mieliście państwo przykład – bez 
waszej uchwały jakiekolwiek wystąpienie do Ministerstwa jest niemoŜliwe, 
jakakolwiek dyskusja z władzami tej spółki jest niemoŜliwa. Jest to absolutnie 
uchwała intencyjna, dlatego Ŝe przed ostateczną decyzją, jeŜeli Bóg da, Ŝe moŜe 
uda nam się to przejąć, czego Ŝyczyłbym sobie, a przede wszystkim temu 
miastu, to jeszcze będziemy się spotykać i rozmawiać.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Nie otrzymałem odpowiedzi czy mamy jakiś plan naprawczy tego 
przedsiębiorstwa, co chcemy z nim zrobić, czy taki plan zostanie równieŜ 
wysłany do Ministerstwa Skarbu? 
 
Prezydent Wojciech Lubawski 
Nie wiem jak mam jaśniej mówić, proszę pana, ja nie mam instrumentów do 
tego. Co ja mam planować na obcym terenie, to po pierwsze, a po drugie nie 
mam informacji, bo mnie nikt nie wpuszcza do tej firmy. To od państwa decyzji, 
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jak dzisiaj powiecie „tak” my rozpoczynamy procedurę dopiero Ŝeby, jeŜeli 
dostaniemy zgodę właściciela, którym jest Ministerstwo Skarbu, które powie 
proszę iść do Prezesa. Na razie takiej legitymacji nie ma, jesteśmy jakby 
unieruchomieni. W wyobraźniach mamy piękny plan, ale nie moŜemy go ani 
napisać, ani nikomu przedstawić, dlatego Ŝe to jest obcy teren, a obca własność 
jest rzeczą świętą, szanujemy ją.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Poddaję, więc pod głosowanie wprowadzenie do projektu uchwały poprawki 
przyjętej na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów RM w dniu 30.09.br.  
w brzmieniu przestawionym wcześniej przez Przewodniczącego Komisji 
Tomasza Boguckiego. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 8 
 
Rada Miejska w Kielcach poprawkę przyjęła. 
 
Poddano pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. 
 
Głosowanie 
Za   - 15 
Przeciw  - 2 
Wstrzymało się - 8 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/633/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna i nabycia akcji spółki. 
 
Pkt. 13. 6 
 
Pani ElŜbieta Czajkowska dyrektor Geopark Kielce zarekomendowała 
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów 
własnych. 
W Uchwale Nr.XXXVIII/788/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z 17.03.2005 w 
sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Geopark Kielce występuje 
zapis §1 pkt.3 ”Środki zgromadzone na rachunku przeznacza się na bieŜące 
funkcjonowanie placówki z wyjątkiem finansowania z tych środków 
wynagrodzeń osobowych”.  
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W związku z planowanym przez Geopark Kielce dofinansowaniem 
wykonywanych inwestycji wystąpiła konieczność określenia w uchwale  
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych wydatków na cele 
majątkowe, które mieszczą się w kategorii „wydatków związanych z 
funkcjonowaniem jednostki”, a nie w kategorii „wydatków bieŜących”. 
 
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 XXVIII/634/2008  z dnia 3 
października 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia rachunku 
dochodów własnych. 
 
Pkt. 13. 7 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
Przychody uzyskiwane z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień nie pokrywają w 
pełni kosztów jej działalności, poniewaŜ realne wpływy z w/w opłat stanowią 
40,74 % ogółu planowanych dochodów. Na procent ściągalności ma wpływ stan 
materialny osób przebywających w Izbie, które w przewaŜającej liczbie są 
osobami bezrobotnymi, nieposiadającymi Ŝadnego zabezpieczenia materialnego, 
a zatem wyegzekwowanie od nich naleŜności jest w większości nieskuteczne.  
Stawkę dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień na 2009 rok ustalono jako 
dopłatę do kosztów utrzymania 1 łóŜka w Izbie, według kalkulacji stanowiącej 
załącznik do uchwały. Kalkulacja sporządzona została w oparciu o planowane 
przychody i koszty w działalności Izby w 2009 roku. Większość kosztów 
związanych z działalnością Izby stanowią koszty osobowe oraz rzeczowe w tym 
szczególnie zakup usług, energii, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.  
Proponujemy Ŝeby dopłata wyniosła 10.455 zł na 44 łóŜka, które tam są. 
Chciałem jeszcze dodać, Ŝe mamy porozumienie z gminami ościennymi  
w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania Izby. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/635/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie uzasadnił projekt uchwały ustalenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
Pkt. 13. 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Izbie 
Wytrzeźwień w Kielcach. 
PowyŜsza uchwała wymaga aktualizacji z powodu planowanych podwyŜek płac 
pracowników Izby Wytrzeźwień w Kielcach. Podjęcie uchwały w 
proponowanym brzmieniu będzie podstawą do sporządzenia tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego w Izbie 
Wytrzeźwień, co jest uwarunkowane wcześniejszym ustaleniem przez Radę 
Miejską najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego, oraz wartości jednego 
punktu, którą ustala pracodawca (w tym przypadku dyrektor Izby Wytrzeźwień) 
w porozumieniu z Radą Miejską, stosownie do swoich moŜliwości finansowych. 
Ustala się wartość najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w Izbie 
Wytrzeźwień w Kielcach w wysokości 850 złotych (słownie złotych: osiemset 
pięćdziesiąt) i wyraŜa się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu na kwotę 
5 złotych (słownie złotych: pięć). 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/636/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
 
 



 53 

Pkt. 13. 8 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody 
na określenie wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Treść Uchwały Nr LXV/1241/2006 Rady Miejskiej w Kielcach podjętej 13 lipca 
2006 wymaga aktualizacji w związku z likwidacją dwóch jednostek 
oświatowych oraz powołaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 27. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/637/2008  z dnia 3 
października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego 
punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce. 
 
Pkt. 13. 9 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały uchylenia uchwały w 
sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w 
szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce została 
podjęta zgodnie z delegacją ustawową ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, według której zasady korzystania ze stołówki, w tym 
wysokość opłat, miał ustalać organ prowadzący szkołę. W dniu 23 sierpnia 2008 
r. weszła w Ŝycie zmiana brzmienia art. 67a ustawy o systemie oświaty. Obecnie 
warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, 
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W 
związku ze zmianą podstawy prawnej podjęta w dniu 29 maja 2008 r. uchwała 
stała się bezprzedmiotowa. 
 
Pytań i uwag 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 XXVIII/638/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce. 
 
Pkt. 13. 10 
 
Pan Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM 
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. 
Miasto Kielce, ze środków własnych i przy udziale mieszkańców wybudowało 
urządzenia i obiekty sieci wodociągowej wymienione w treści projektu uchwały.  
Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan techniczny wymaga by był on 
eksploatowany przez profesjonalnego operatora.  
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie 
takich urządzeń i obiektów, Miasto Kielce wnosi majątek objęty niniejszą 
Uchwałą do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.  
Uchwała wyczerpuje tryb przekazywania majątku do Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji. Miasto Kielce pozostaje właścicielem wnoszonego 
majątku. 
 
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 XXVIII/639/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 



 55 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo- 
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 13. 11 
 
Pan Bogdan Opałka dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  uzasadnił 
projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów  
i Kanalizacji w Kielcach urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Przekazanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
wymienionych w Uchwale środków trwałych następuje w wyniku 
porządkowania ewidencji środków trwałych prowadzonej w Urzędzie Miasta 
Kielce oraz w celu zapewnienia przez profesjonalnego operatora prawidłowej 
eksploatacji i utrzymania w naleŜytym stanie urządzeń infrastruktury 
technicznej naleŜących do Miasta Kielce. Miasto Kielce pozostaje właścicielem 
wnoszonego majątku. 
 
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 XXVIII/640/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i 
wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
 
Pkt. 13. 12 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania 
na rzecz Skarbu Państwa prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Ściegiennego. 
Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 01.09.2004r. znak: 
RR.III.7047-12/04 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla inwestycji 
polegającej na rozbudowie ulicy Ściegiennego na odcinku od ul. Tarnowskiej do 
granicy miasta, w/w nieruchomości zostały przeznaczone pod rozbudowę ulicy 
Ściegiennego. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się z prośbą o 
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nieodpłatne rozwiązanie prawa uŜytkowania wieczystego Gminy Kielce. Gmina 
Kielce proponuje dokonać darowizny tego prawa na rzecz Skarbu Państwa z 
przeznaczeniem na realizację celu publicznego, jakim jest rozbudowa ul. 
Ściegiennego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zm./, 
nieruchomość moŜe być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem 
Państwa a Gminą Kielce. W umowie darowizny określa się cel, na który 
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na 
ten cel darowizna podlega odwołaniu. Darowizny nieruchomości stanowiącej 
przedmiot własności Gminy Kielce, dokonuje Prezydent Miasta Kielce, za 
zgodą Rady Miejskiej. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą 
Rady Miejskiej.  
 
 
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 XXVIII/641/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu 
Państwa prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Księdza Ściegiennego. 
 
Pkt. 13. 13 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Ściegiennego. 
Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 01.09.2004r. znak: 
RR.III.7047-12/04 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla inwestycji 
polegającej na rozbudowie ulicy Ściegiennego na odcinku od ul. Tarnowskiej do 
granicy miasta, w/w nieruchomości zostały przeznaczone pod rozbudowę ulicy 
Ściegiennego. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się z prośbą o 
nieodpłatne przekazanie prawa własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu 
Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, jakim jest rozbudowa 
ul. Ściegiennego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zm./, 
nieruchomość moŜe być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem 
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Państwa a Gminą Kielce. W umowie darowizny określa się cel, na który 
nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na 
ten cel darowizna podlega odwołaniu. Darowizny nieruchomości stanowiącej 
przedmiot własności Gminy Kielce, dokonuje Prezydent Miasta Kielce, za 
zgodą Rady Miejskiej. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą 
Rady Miejskiej.  
 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/6442/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu 
Państwa prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Księdza Ściegiennego. 
 
Pkt. 13. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Malików oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy 
wraz z autopoprawką. 
Nieruchomość połoŜona w Kielcach przy ul. Malików 146A, objęta księgą 
wieczystą KW Nr KI1L/00087568/9 oznaczona w ewidencji gruntów m. Kielce 
obr. 0004 numerem działki 392/14 o pow. 2178 m2 stanowi własność Gminy 
Kielce. Stoi na niej 4- piętrowy budynek po byłej szkole podstawowej. Obecnie 
obiekt jest nieuŜytkowany - jedynie dozorowany.  
Jedyny dojazd do w/w nieruchomości odbywa się przez działkę oznaczoną  
w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0004 numerem 392/15 o pow. 26 m2, która 
stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym 
Gminy Kielce. W dniu 6 czerwca br. do Prezydenta Miasta Kielce wpłynął 
wniosek WyŜszej Szkoły Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie ul. 
Batalionów Chłopskich 5 o wydzierŜawienie nieruchomości przy ul. Malików 
146A, na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym.  
Szkoła zamierza w istniejącym budynku prowadzić działalność dydaktyczną, 
naukowo-badawczą oraz podejmować inicjatywy edukacyjno-społeczne na 
rzecz społeczności Miasta Kielce i Regionu. Mając na względzie konieczność 
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zagospodarowania nieruchomości przy ul. Malików 146a ( nieuŜytkowany 
budynek ulega powolnej dewastacji, a Gmina Kielce ponosi koszty dozoru) oraz 
pozyskania z niej dochodu, zasadne jest jej wydzierŜawienie wraz z 
nieruchomością stanowiącą do niej dojazd, na okres 15 lat i podjęcie niniejszej 
uchwały. 
W pierwotnej wersji projektu proponowaliśmy wydzierŜawienie tego w trybie 
bezprzetargowym jednak z uwagi na fakt, iŜ pojawili się dodatkowi oferenci 
zgłosiliśmy autopoprawkę, w której proponujemy wydzierŜawienie tego 
budynku w trybie przetargowym. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/643/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ul. Malików. 
 
Pkt. 13. 15 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Celiny gmina Chmielnik i we 
wsi Grabowiec gmina Chmielnik. 
Nieruchomość rolna we wsi Grabowiec gm. Chmielnik, oznaczona jako działka 
nr 69 o pow. 1,69 ha, połoŜona jest na obszarze planowanego pasa startowego 
Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. W trakcie prowadzonych negocjacji 
właścicielka nieruchomości wystąpiła o przyznanie jej działki zamiennej, 
wskazując na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kielce, połoŜoną we 
wsi Celiny gm. Chmielnik, oznaczoną jako działka nr 267/3 o pow. 1,89 ha.  
Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki 
samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości 
stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku 
nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której 
wysokość jest równa róŜnicy wartości zamienianych nieruchomości. 
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Biorąc pod uwagę niezbędność działki nr 69 dla planowanej inwestycji, zasadne 
jest podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach niniejszej uchwały o zamianie 
nieruchomości. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono.. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/644/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
połoŜonych we wsi Celiny gmina Chmielnik i we wsi Grabowiec gmina 
Chmielnik. 
 
Pkt. 13. 16 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ul. Brandta. 
Jest to szereg nieruchomości o niewielkiej powierzchni zlokalizowanych na 
terenie paska gruntu wydzielonego dawniej pod drogę. Nieruchomości te są 
lokalizowane na tyłach posesji domków jednorodzinnych. One są w tej chwili 
dzierŜawione. Ze względu na kształt i małą powierzchnię działki, zasadne jest 
podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/645/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Brandta. 
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Pkt. 13. 17 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach, Plac Wolności. 
Nieruchomość połoŜona w Kielcach, Plac Wolości 4, oznaczona jako działka nr 
1202 o pow. 1222 m2 (obr. 0017), objęta księgą wieczystą KW Nr 
KI1L/00062562/6, stanowi współwłasność Gminy Kielce – 2766/60000 części, 
a w pozostałej części osoby fizycznej. Współwłaściciele nieruchomości 
wystąpili z wnioskiem o nabycie udziałów Gminy Kielce w przedmiotowych 
nieruchomościach.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/646/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach, Plac Wolności. 
 
Pkt. 13. 18 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
rozwiązania prawa uŜytkowania wieczystego od nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Ściegiennego w Kielcach. 
Nieruchomość gruntowa objęta niniejszą uchwałą połoŜona jest w Kielcach przy 
ul. Ściegiennego i oznaczona w ewidencji m~/ Kielce w obrębie 0030 jako 
działka Nr 756/43 o pow. 0,0446 ha. 
Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej KI1L/00094184/5 przedmiotowa 
nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym 
Gminy Kielce w 3/15 części oraz Pana Marcina Boskiego w 3/15 części, Pana 
Krzysztofa Kaniewskiego w 2/15 części, D & M Export - Import Spółka Jawna 
w 4/15 części oraz „GEMA” M. Maćko Spółka Jawna w 3/15 części. 
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2004 r. znak: RR.III. 7047 -
12/04 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla inwestycji polegającej na 
rozbudowie ulicy Ściegiennego na odcinku od ul. Tarnowskiej do granicy 
miasta, w/w działka została przeznaczona pod rozbudowę ulicy Ściegiennego. 
W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność rozwiązania prawa 
uŜytkowania wieczystego do działki nr 756/43. 
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Mając na uwadze powyŜsze ustalenia, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską 
niniejszej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/647/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach, Plac Wolności. 
 
Pkt. 13. 19 
 
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura Planowania Prz estrzennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Głównym celem zmiany studium jest optymalne wyznaczenie obszarów 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 
m2 na terenie całego miasta w jego granicach administracyjnych, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej struktury sieci 
handlowej, układu komunikacyjnego miasta, struktury osadniczej, rynku pracy 
oraz potrzeb i interesów konsumentów.  
Sporządzenie projektu zmiany zostało poprzedzone wykonaniem przez 
specjalistyczną firmę opracowania „Prognoza skutków lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy 
powyŜej 2000 mkw. na terenie miasta Kielce na istniejącą sieć handlową, rynek 
pracy, komunikację oraz zaspokojenie potrzeb i interesów mieszkańców” 
zawierającego wszechstronne analizy, między innymi: rynku pracy, istniejącej 
sieci handlowej, zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów, komunikacji.  
Wyniki tych analiz wskazują na potrzebę uzupełnienia istniejącej sieci 
handlowej o nowe obiekty wielkopowierzchniowe rozmieszczone na terenie 
miasta w sposób zapewniający dogodną obsługę klientów, zarazem eliminujący 
przeciąŜenia układu komunikacyjnego miasta i pozwalający równocześnie na 
funkcjonowanie placówek handlowych małej i średniej wielkości.  
Uchwała jest zgodna z przywołaną wyŜej ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie narusza przepisów odrębnych i nie 
pozostaje w sprzeczności  z interesem publicznym. 
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(Uzasadnienie zostało wsparte prezentacją multimedialną obrazującą tereny, 
których zmiana dotyczy).  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 4 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/648/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 13. 20 
 
Pan dyr. Artur Hajdorowicz  uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - 
Obszar 1" ( w rejonie ulic: Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, 
Husarskiej). 
Ten plan został juŜ przez Radę w tym kształcie uchwalony parę miesięcy temu, 
niestety Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził niewaŜność tej 
uchwały z uwagi na, jego zdaniem, niezgodny z prawem jeden z zapisów 
szczegółowych, tekstowych. Plan został poprawiony, jeŜeli chodzi o ten zapis. 
To są niuanse pewne prawnicze, którymi nie będę zawracał głowy państwu. 
Plan został skorygowany, poddany ponownie uzgodnieniom i wyłoŜeniu,  
i przedstawiamy go do ponownego uchwalenia.  
Na ponownym wyłoŜeniu do publicznego wglądu wpłynęło 5 uwag, które były 
powtórzeniem uwag wyraŜonych w procedurze wcześniejszej. Większość z tych 
uwag dotyczyła zagadnień szczegółowych drogowych, szerokości pasa 
drogowego projektowanej ulicy tzw. Nowościegiennego oraz związanym z nim 
obszarem zielonym, wyłączonym spod zabudowy, związanym z istniejącym 
ciekiem wodnym, którym płyną okresowe wody deszczowe. Rozstrzygniecie 
tych uwag było takie samo jak w poprzedniej procedurze, zresztą jeszcze raz 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i jeszcze raz te argumenty, które wcześniej podnosiliśmy, 
powtórzyliśmy. Proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/649/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Południe - Obszar 1" ( w 
rejonie ulic: Ściegiennego, ObrzeŜnej, Chodkiewicza, Husarskiej). 
 
Pkt. 13. 21 
 
Pan dyr. Artur Hajdorowicz  uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu "Kielce Śródmieście - obszar 1.2 Centrum - Pałacyk 
Zielińskiego" na obszarze miasta Kielce. 
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym to działka Nr 583 przy 
ulicy Zamkowej 5, połoŜona w centrum miasta, w południowo – zachodniej 
części Wzgórza Zamkowego. Na działce zlokalizowany jest zespół 
zabytkowych budynków z ogrodem - tzw. pałacyk Tomasza Zielińskiego. 
Pałacyk Tomasza Zielińskiego to dawne budynki folwarku biskupiego 
przekształcane począwszy od XIX wieku w romantyczne załoŜenie pałacowo – 
ogrodowe, będące pierwszym muzeum i ośrodkiem mecenatu sprawowanego 
nad artystami w Kielcach. W skład zespołu wchodzą: pałacyk ( pierwotnie 
ujeŜdŜalnia biskupia); ogród; pawilony – dawny dom Tomasza Zielińskiego, 
oranŜeria, baszty, dawne stajnie, dawna drwalnia. W 1972 roku rezydencja 
przekazana została dla Klubu Związków Twórczych. Od 1985 roku po 
gruntownym remoncie przeprowadzonym przez miasto pod nadzorem Pracowni 
Konserwacji Zabytków jest do chwili obecnej siedzibą Domu Środowisk 
Twórczych, placówki zajmującej się szeroko rozumianym rozpowszechnianiem 
kultury i sztuki (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami, sympozja). W 
pawilonach mieści się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.  
Rejon Wzgórza Zamkowego jest równieŜ miejscem lokalizacji innych placówek 
kulturalnych. Charakterystyczne połoŜenie Wzgórza i jego rola w historii miasta 
czyni to miejsce szczególnie predysponowane do lokalizacji usług kultury 
stanowiących wizytówkę całego miasta.  
Teren Wzgórza znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistyczno – 
krajobrazowego Kielc wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 915 z dnia 
14.08.1976 r.  
Celem planu miejscowego jest zapewnienie kontynuacji funkcji usług kultury, 
przy potencjalnej moŜliwości zmiany właścicieli i uŜytkowników nieruchomości 
oraz w kontekście przebudowy całego Wzgórza Zamkowego, jego 
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udostępniania i powiązania z przestrzenia publiczną miasta (przekształcenie 
dawnego zespołu więziennego w zespół galerii i muzeum, przebudowa placu 
Najświętszej Marii Panny i placu Zamkowego, tworzenie śródmiejskiego 
systemu przestrzeni publicznych).  
Plan – ustalając szczegółowo warunki zabudowy, zagospodarowania, 
uŜytkowania i obsługi infrastrukturalnej terenu – zapewni zachowanie 
istniejących wartości historycznych oraz dogodne warunki funkcjonowania 
Pałacyku Zielińskiego w całym zespole Wzgórza Zamkowego - definiując przy 
tym i godząc w specyficznym terenie zasady budowy ładu przestrzennego w 
oparciu o ścisłe wytyczne konserwatorskie. Plan ten będzie tym samym 
najlepszym narzędziem dla zapewnienia zachowania największych wartości 
terenu wykształconych w procesie rozwoju historycznego całego Wzgórza 
Zamkowego oraz dalszego zrównowaŜonego rozwoju tej zabytkowej części 
miasta i wspierania jednoczesnych procesów rewitalizacyjnych.  
Przeprowadzona na podstawie art. 14 ust.5 ww. ustawy analiza zasadności 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w uchwale, potwierdza potrzebę jego 
sporządzenia. Analiza stopnia zgodności przewidzianych rozwiązań planu z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta wykazała w obecnym stanie prawnym ich zgodność.  
ZwaŜywszy na związane z realizacją planu korzyści dla wizerunku miasta i jego 
społeczności oraz procesu rewitalizacji - przedkłada się projekt uchwały celem 
rozstrzygnięcia w drodze uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do 
sporządzenia planu.  
Uchwała jest zgodna z powołaną wyŜej ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, nie narusza przepisów odrębnych i nie 
pozostając w sprzeczności z interesem publicznym tworzy podstawę do 
realizacji celu, o którym mowa w uzasadnieniu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/650/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Śródmieście - obszar 1.2 
Centrum - Pałacyk Zielińskiego" na obszarze miasta Kielce. 
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Pkt. 13. 22 
 
Pan dyr. Artur Hajdorowicz  uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ – 
Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski". 
Plan był procedowany ponad dwa lat i wielokrotnie modyfikowany  
w szczegółach. W okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu wpłynęło 26 uwag. 
Pierwsza grupa uwag pochodzi od mieszkańców ul. Piaski Małe i Piaski nad 
Rzeką – to jest rejon skrzyŜowania ul. Zagnańskiej i Witosa. Tutaj plan 
przewiduje uporządkowanie tej zabudowy i jej znaczne powiększenie, czyli 
dopuszczenie do ekstensywnych form zabudowy jednorodzinnej, wprowadzając 
pewien porządek w infrastrukturze, ustalając pewne warunki architektoniczne, 
wprowadzając między innymi jedną ulicę dodatkową, dojazdową. Tutaj 
większość uwag dotyczyła przede wszystkim poszerzenia istniejących pasów 
drogowych. Ludzie niechętnie reagują, tym bardziej, Ŝe tam w czynie 
społecznym robili jakieś sieci, które moŜe okazać się, Ŝe kolidują z nowym 
projektem, chociaŜ niekoniecznie, ale przede wszystkim będzie przesuniecie 
płotów. Niestety to są uwagi, których my nie moŜemy uwzględnić. My robiąc 
plan musimy się trzymać obowiązujących przepisów, a i tak trzymamy 
minimalne parametry tych ulic dojazdowych. Druga część uwag dotyczyła tych 
terenów zielonych, a to są wszystko tereny prywatne, aŜ do rzeki, gdzie jest 
wprowadzony zakaz zabudowy, to jest w dolinie rzeki Silnicy. Tutaj niemoŜliwe 
było rozpatrywanie tych uwag z tytułu chociaŜby obowiązujących ustaleń 
uchwalonych przez Radę Miejską dla Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, który to zgodnie z ustawą wprowadza zakaz zabudowy w odległości 
100 metrów w strefie od brzegu rzeki. Jeśli te przepisy się zmienią będziemy 
mogli wrócić, przeanalizować jeszcze raz i w przyszłości zmienić plan, ale w tej 
chwili nie. Trzecia grupa uwag dotyczyła wprowadzonego pasa drogowego, 
łącznika, będącego w podstawowym planie komunikacyjnym miasta, 
skrzyŜowania ulic Orkana i Klonowej z ulicą Witosa. Jest to przyszłościowo 
dosyć waŜne połączenie. Jeśli ciąg ulic: śelazna, Zagnańska, Witosa będzie 
stanowił pewnego rodzaju obwodnicę dla zurbanizowanych terenów w takiej 
centralnej osi miasta, to to połączenie będzie w przyszłości bardzo waŜne. Ono 
teŜ zostało zaprojektowane bardzo detalicznie i przebieg tej trasy jest 
optymalny. Dlatego zrezygnować z tego w tym momencie i sądzę, Ŝe w 
przyszłości teŜ, się nie da.  
Kolejna grupa uwag to jest jakby sedno konfliktu w tym planie - ustalonej linii 
pasma wzdłuŜ ulicy Klonowej, wyznaczonego, i to jest ten kompromis, który 
plan proponuje, pasma wyznaczonego pod zabudowę. Dodam tylko, Ŝe to jest 
zabudowa bardzo intensywna, zwarta, tworząca kwartały zwartej zabudowy, 
podobnie jak w śródmieściu. Zabudować moŜna praktycznie 100 % tego terenu. 
Jest to około 4 hektarów. Wysokość dopuszczalnej zabudowy – 4 kondygnacje  
i funkcja mieszkaniowa dopuszczalna powyŜej parteru. Tutaj musieliśmy  
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w parterach, Ŝeby być zgodnym z ustaleniami Studium, wprowadzać usługi 
ogólnie nazwane usługami turystyki, rekreacji i wypoczynku, natomiast  
w definicji, która jest w planie, są one bardzo pojemne. Pasmo przeznaczone 
pod zabudowę kończy ulica dojazdowa równoległa do ul. Klonowej. Pasmo 
przeznaczone pod zabudowę od strony południowej ma szerokość 45 metrów, 
od strony północnej około 110 metrów. Większość wniosków sprowadzała się 
do tego Ŝeby linię zabudowy przesunąć w kierunku Zalewu. Nie moŜemy tego 
zrobić z kilku powodów. Po pierwsze: plan musi być zgodny ze Studium, a tam 
czytamy, Ŝe to ma być przestrzeń publiczna, obiekty uŜyteczności publicznej. 
Wszyscy właściciele tych działek złoŜyli wnioski o wydanie warunków 
zabudowy i niektóre te wnioski leŜą juŜ ponad 12 miesięcy w Wydziale 
Architektury. Jeśli tego planu się nie uchwali, ja to mówię tylko informacyjnie, 
nie usiłuję wpływać na decyzję, to Wydział Architektury będzie musiał wydać te 
decyzje. I trzecia sprawa, na końcu, ale chyba najwaŜniejsza – zapisy w 
Studium, w tej chwili nad tym pracujemy, moŜemy zmienić, ten plan teŜ 
moŜemy zmienić w przyszłości, trzecia kwestia to jest określenie 
szczegółowych zamiarów miasta związanych z Zalewem i jego okolicami. 
Mało, które miasto posiada takie szczęście mieć taki zbiornik praktycznie w 
środku swojej struktury. Zalew z otoczeniem jest objęty lokalnym programem 
rewitalizacji, który, wydaje się, trzeba jak najszybciej uszczegółowić, 
skonkretyzować i określić plan działań. W kaŜdym bądź razie chcę powiedzieć, 
Ŝe tutaj trzeba bardzo ostroŜnie postępować i pewne zmiany w przyszłości są 
niewykluczone. Natomiast w tym momencie uchwalenie planu w takim 
kształcie, w jakim go przedstawimy wydaje się właśnie bardzo dobrym 
kompromisem. Jeśli chodzi o wypoczynek, rekreację, sport to ma potencjał ten 
teren i tak powinien zostać wykorzystany. Przypomnę tylko, Ŝe my nie 
projektujemy przeznaczenia terenów na dzień dzisiejszy, ale takŜe dla 
przyszłych pokoleń i to proszę nie górnolotnie rozumieć tylko dosłownie. 
Wydaje mi się, Ŝe naleŜy ze szczególną ostroŜnością podchodzić do kwestii 
zabudowy bezpośredniego otoczenia Zalewu w przyszłości. Bardzo proszę  
o przyjęcie tej uchwały. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Czy jest na sali Pan Wojciech Kaleta, czy jest na sali obrad Pan Zbigniew 
Nalazek? 
Jeden z tych panów miał zabrać głos w imieniu mieszkańców, ale skoro ich nie 
ma, to w takim razie zaczniemy dyskusję. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Pan dyr. Hajdorowicz dokonał tutaj rzeczywiście takiej bardzo gruntownej 
analizy i wiele argumentów jest przekonywujących. Ale panie dyrektorze i panie 
Prezydencie, doskonale wiemy, Ŝe ten obszar nad Zalewem wywołuje pewien 
konflikt społeczny. Sam fakt, Ŝe zostało zgłoszonych 26 poprawek świadczy  
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o tym, Ŝe właściciele tego obszaru nie zgadzają się do końca z takimi 
rozwiązaniami. Najlepszym rozwiązaniem byłoby znaleźć pewien kompromis. 
Bo moŜna twierdzić, Ŝe nie moŜna tego pasa nad Zalewem zbliŜyć do wody, ale 
prawda jest taka – argumentując w ten sposób, Ŝe będą tam tereny rekreacyjne 
wykorzystane przez miasto. Prawda jest taka nic nie słyszymy, kiedy miasto 
moŜe podjąć jakiekolwiek kroki Ŝeby ten teren zagospodarować. Jeśli właściciel 
tego obszaru widzi, Ŝe nic się w tej materii nie dzieje a on nie ma moŜliwości 
budowania tam swoich obiektów to czuje autentyczna frustrację. W związku  
z tym panie dyrektorze jest kwestia tego typu: pan powiedział, Ŝe są 
perspektywy, szanse na zmianę Studium uwarunkowań, szanse równieŜ,  
w związku z tym, na zmianę planu zagospodarowania i w jakiej perspektywie 
czasowej pan to widzi? Bo jeśli Miasto nie podejmie Ŝadnych działań 
związanych z zagospodarowaniem tego terenu to wywoła to autentyczny protest 
społeczny.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym powiedzieć, Ŝe dobrze się stało, Ŝe dzisiaj obradujemy nad tym 
planem, bo ja niechciałbym Ŝyć w mieście, w którym co i raz rosną nam grzyby 
po deszczu. Mówię to z pewnym, przekąsem. W tej chwili jest sytuacja taka, Ŝe 
jeŜeli nie będzie tego planu uchwalonego to nam te „grzyby” będą wyrastały, co 
i raz i kaŜdy, kto będzie tylko sobie winszował to, co będzie chciał, jeśli planu 
nie będzie, będzie mógł budować, a potem jak będziemy próbowali to zmieniać 
to trzeba będzie ponosić konsekwencje. Lepiej będzie, jeśli zaplanujemy te 
konsekwencje i ja w sprawie tych konsekwencji. Nie przypadkowo, panie 
Przewodniczący, Ŝaden z zainteresowanych nie występuje. Jedna z tych osób, 
która miała tutaj występować rozmawiała ze mną i prosiła o zabranie głosu  
w ich imieniu teŜ. Zobowiązany do tego chciałbym powiedzieć tak: rozumiejąc 
interes miasta, Ŝe ma być ten plan uchwalony trzeba czasami ograniczyć swoje 
oczekiwania związane ze swoją własnością, ale te wszystkie relacje są równieŜ 
zapisane w ustawie. Ciekaw jestem i chciałbym Ŝeby pan dyrektor nam to 
wyraźnie powiedział czy przewidywał pan, jakie konsekwencje finansowe rodzi 
uchwalenie tego planu? Oprócz tego, Ŝe bronimy tutaj w sposób zdecydowany 
interesów Miasta to jednak kolidując z interesem właścicieli powinniśmy 
przewidywać pewne roszczenia, a jak nie roszczenia to moŜe konkretnie 
powiedzmy sobie o tym, Ŝe trzeba, tak mi się przynajmniej wydaje, jest takie 
moralne zobowiązanie, Ŝeby pewne tereny, które są w sposób jednoznacznie 
ograniczone wykupić. JeŜeli Miasto ma perspektywę zorganizowania tam tej 
przestrzeni to powinno konsekwentnie wykupić. To po pierwsze. A po drugie 
skąd pieniądze wziąć? Ano, w drugą stronę jest takie coś jak renta planistyczna  
i jeŜeli ktoś sprzedaje teren, który ma na przykład plan zagospodarowania 
przestrzennego, to w drugą stronę Miasto ma roszczenie wobec tego 
sprzedającego i pieniąŜki równieŜ z tego tytułu powinny wpływać. Licząc na to, 
Ŝe po pierwsze, Ŝe moŜe w przyszłości do zmiany Studium dojdzie i pewną 
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przynajmniej przestrzeń do się uwolnić pod zagospodarowanie, dla prywatnych 
właścicieli, chciałbym taką informację uzyskać. NiezaleŜnie od tej informacji 
chcę powiedzieć, Ŝe będę głosował za przyjęciem tego planu, dlatego Ŝe  
w interesie Miasta jest Ŝeby tan plan był przyjęty.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Nie raz rozmawialiśmy na temat tego planu na posiedzeniach Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i ja zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe ten plan uchwalić 
naleŜy. To jest ten moment, kiedy musimy to uczynić. Natomiast nie mogę 
równieŜ nie wspomnieć pewnych kwestii, które były podnoszone przez osoby 
posiadające tam działki. OtóŜ w głównej mierze chodzi o tereny północne tego 
planu, te, które są mnie więcej jak się kończy Zalew i zaczyna się rzeka. To są 
właśnie te tereny od strony Klonowej. Te tereny są w głównej mierze terenami  
o własności prywatnej i te tereny w tym momencie w tym planie są blokowane, 
co do zarządzania nimi, poniewaŜ są one przekazane pod infrastrukturę 
sportową. Ja osobiście wspominałam nie raz, Ŝe warto, aby tę część planu 
uzdatnić dla tych właścicieli prywatnych i aby te działki były działkami 
budowlanymi, poniewaŜ działki te w sposób bezpośredni nie są związane  
z Zalewem. Nie przeszkadza, więc aby osoby prywatne mogły nimi zarządzać  
w sposób taki, jaki planowali od dłuŜszego czasu. Proszę pamiętać, Ŝe na 
tamtych terenach ci właściciele mają juŜ plany, równieŜ budowlane, więc 
weźmy to pod uwagę. Rozmawiałam z dyrektorem i mam nadzieję, Ŝe teraz to 
zostanie potwierdzone, Ŝe ten plan to nie jest ostateczność, Ŝe chociaŜ musimy 
się trzymać dokładnie zapisów Studium, teŜ nie mogliśmy tam stworzyć działek 
budowlanych, ale pamiętajmy, Ŝe własność prywatna to jest świętość, w moim 
przekonaniu, i w przyszłości wrócimy do tego tematu.  
Chciałabym zapytać jeszcze czy prawdą jest, Ŝe są plany wyburzenia kortów 
tenisowych by na tym miejscu stanął hotel. O ile to miałoby to okazać się 
prawdą składam przeciwko temu stanowczy protest.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym odnieść się do tego planu w paru punktach. Ale chcę podkreślić, Ŝe 
za kaŜdym razem, kiedy uchwalamy w ogóle plan jestem bardzo z tego tytułu 
zadowolony, poniewaŜ właściwie o to chodziło Ŝeby Miasto miało w jak 
największym stopniu plany opracowane. Natomiast kwestia, do której 
chciałbym się odnieść, to tak jak moi przedmówcy chodzi o te uwagi i wnioski 
mieszkańców, które nie do końca zostały uwzględnione, albo teŜ wcale. 
Praktycznie rzecz biorąc istnieje sporna część terenów zielonych od ulicy 
równoległej do ulicy Klonowej gdzie plan nie przewiduje zabudowy w ogóle. 
Patrząc z perspektywy tych indywidualnych inwestorów – właścicieli, oni 
praktycznie rzecz biorąc nie wyobraŜają sobie jak mogą tam funkcjonować bez 
moŜliwości rozbudowywania się. I teraz pytanie jest jedno podstawowe: 
ustalenie miejscowego planu zagospodarowania powinno być w tych kolejnych 
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wyłoŜeniach uwzględniając interesy ludzi, którzy mają po prostu, bo ten plan 
jest dla ludzi, a nie sam dla siebie. On ma praktycznie regulować, porządkować, 
ale uwzględniać interesy tych, których interesy być moŜe w tym momencie są 
zagroŜone. Ale Ŝeby uprościć problem sprowadza się do tego – ten plan jest 
zgodny z aktualnie obowiązującym, Studium. Z tego, co wiemy to Studium od 
początku przyszłego roku ma być opracowywane ponownie. Dyrektor  
w ostatniej rozmowie oświadczył, Ŝe byłoby bardzo dobrze gdyby to Studium 
zostało zakończone na koniec roku. I dopiero wtedy przy opracowywaniu 
nowego Studium moŜemy mówić o ewentualnej korekcie tego planu. Zmierzam 
do tego, Ŝe trzeba przedstawić perspektywę moŜliwości aktualizowania tego 
planu dla tych ludzi, którzy od wielu lat starają się o moŜliwości zabudowania. 
Gdyby ich warunki, o jakie wystąpili były uwzględnione to byłaby to 
najkorzystniejsza sytuacja, bo ominęliby po prostu tę całą procedurę i mogliby 
się wybudować. Dlatego chcąc uporządkować tę sytuację, chcąc by plan 
miejscowy zagospodarowania nie zamykał tej moŜliwości, trzeba przedstawić 
im perspektywę, dać im realną moŜliwość Ŝeby wiedzieli, co będzie za 2, 3, 5 
lat, jak oni mogą swoje interesy zabezpieczyć. Dlatego prosiłbym w tym 
momencie o zaprezentowanie takiej potencjalnej przynajmniej moŜliwości. Nie 
moŜna tych ludzi skazywać zupełnie na brak takiej moŜliwości inwestowania, 
brak moŜliwości rozwoju. Bez tych perspektyw trudno tutaj w sposób świadomy 
i odpowiedzialny oddawać głos za planem, który jednak jest ze wszech miar 
potrzebny.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej chciałbym z całą mocą 
podkreślić, Ŝe ten plan był wnikliwie analizowany, myśmy naprawdę dokonali 
wielu rzeczy Ŝeby wszystko, co jest moŜliwe w tej sprawie, zrobić. Byliśmy 
osobiście na tym terenie w pełnym składzie Komisji, analizowaliśmy wszystkie 
„za” i „przeciw” i sytuacja jest w zasadzie jednoznaczna. Naturalnym dąŜeniem 
inwestora i właściciela jest zabudowanie wszystkiego, co się da, bo to jest po 
prostu korzyść. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, Ŝe Miasto ma swoje 
potrzeby, Ŝe potrzeby ogólnomiejskie są bardzo waŜne i decydując się na 
zabudowę tego terenu praktycznie pozbawiamy się raz na zawsze czegoś, czego 
w Kielcach juŜ więcej nie będzie – pięknych miejsc rekreacyjnych. Ja wiem, Ŝe 
ludzie, którzy mają tam swoje działki nie do końca są w tego zadowoleni. 
Natomiast chcę podkreślić, Ŝe na dzień dzisiejszy moŜemy ten plan uchwalić  
i wtedy ocalimy pewien teren wokół Zalewu dla całego miasta lub zwlekać  
z tym uchwaleniem i wtedy w związku z obowiązującymi przepisami, o których 
mówił tu pan dyrektor nie będzie juŜ, o czym dyskutować za parę miesięcy, bo 
po prostu zezwolenia na zabudowę zostaną wydane i będziemy mieli to, co 
mamy w jednym małym fragmencie, przy pewnej fuszerce, powiedzmy sobie  
w ten sposób, będziemy mieli kolejne apartamentowce, a moŜe nie tylko. 
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Radny Stanisław Rupniewski 
Jak z tej dyskusji wynika nikt nie ma wątpliwości, iŜ plan taki naleŜy uchwalić. 
Natomiast są wątpliwości czy nie da się pogodzić interesów właścicieli działek 
tam połoŜonych z tym planem. I z tego, co usłyszałem z ust pana dyrektora takie 
moŜliwości istnieją. Przypomnę tylko, Ŝe ten teren nigdy nie będzie super 
rekreacyjnym. Od czasów, gdy pracowałem tam jako członek PTTK znacząco 
zmieniło się otoczenie. Mianowicie zlikwidowane zostały Zakłady Drobiarskie i 
zlikwidowane zostały Zakłady Mięsne, ale nie zlikwidowany, i trudno o taką 
zbiorowa ekshumacje, będzie Cmentarz. Będzie, więc to teren rekreacyjny, ale 
tak naprawdę nie do końca rekreacyjny. Dzisiaj przy tym, jakie są moŜliwości 
podróŜowania, jak szybko moŜna się przemieszczać mamy wokół Kielc szereg 
innych terenów o znacząco lepszych moŜliwości rekreacji. Natomiast 
wnioskowałbym pod rozwagę Komisji, której przewodniczy mój przedmówca, o 
rzecz następującą, i to jest przyczyna zabrania przeze mnie głosu, Ŝeby te 
nieszczęśliwe 100 metrów zmienić po prostu. Dzisiaj są takie moŜliwości 
zabezpieczeń tych cieków, Ŝe to 100 m jest za duŜą odległością, jeŜeli chodzi o 
ochronę środowiska, a blokuje wiele inwestycji, nie tylko połoŜonych nad 
Zalewem na Pisakach. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Ja mam pytanie, bo pan dyrektor powiedział, Ŝe od 12 miesięcy nie wydajemy 
decyzji o warunkach zabudowy i moje pytanie, dlaczego to jest robione? Jak 
zrozumiałem dzisiaj to przyspieszenie, to znaczy nie robimy tego, nie 
zmieniamy Studium, chociaŜ procedura trwa tle samo co plan, o ile się nie mylę, 
nie zmieniamy a chcemy szybko wprowadzić plan zagospodarowania.  
W kontekście tego pierwszego zdania, Ŝe nie wydajemy warunków zabudowy 
czy to chodzi o to, Ŝe chcemy zablokować moŜliwość ruchów jakichkolwiek 
inwestowania tam tym właścicielom? Dzisiaj takie zdanie powiedział przy 
okazji PKS pan Prezydent Lubawski, Ŝe obca własność jest rzeczą świętą. To  
w tym momencie juŜ się chyba do tej zasady nie stosujemy? 
Ku porządkowaniu decyzji prosiłbym o taką porządkową sprawę, bo po raz 
kolejny pan Sekretarz Koza publicznie tutaj podejmuje głos, nie wychodzi na 
mównicę, nie jest to zapisywane do protokołu. Jeśli ma coś do powiedzenia to 
prosiłbym pana Sekretarza o wyjście na mównicę, zakwestionowanie tego Ŝeby 
było zaprotokołowane. Bo jak na razie, panie Sekretarzu, jest pan tylko 
Sekretarzem wybranym głosami Rady, takŜe pan tutaj pełni tylko pewne 
obowiązki. 
 
Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce 
Panie radny Pawle Gągorowski wiem, dzięki komu jestem wybrany Sekretarzem 
Miasta, dzięki wnioskowi pana Prezydenta i akceptacji Wysokiej Rady. 
Natomiast mam odwagę powiedzieć, bo gdyby pan doczytał ustawę  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to by pan wiedział, Ŝe w 
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trakcie opracowywania tego planu moŜna nie wydawać decyzji o warunkach 
zabudowy. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
Bardzo Ŝałuję, Ŝe nie mogę państwu przedstawić odpowiadającej w Strategii 
Rozwoju Miasta wizji zagospodarowania miasta, jako całości, bo wtedy duŜo 
lepiej by się rozmawiało. W tej chwili jesteśmy w trakcie prac nad tym 
dokumentem, czyli kompleksową aktualizacja zagospodarowania całego miasta. 
Nie moŜemy raczej zamrozić planowania w tym okresie, dlatego dokonujemy 
jednostkowych zmian Studium i dokonujemy opracowań planistycznych w tym 
czasie, aby nie zahamować całkowicie ruchu budowlanego w mieście i aby na 
bieŜąco reagować na pewne zjawiska. My opracowując plany nie uprawimy 
jakiegoś „planszyzmu” tylko bardzo się patrzymy na sytuację gospodarczą na 
potrzeby miasta, ale przede wszystkim na Strategię Miasta czyli jesteśmy w tej 
chwili w fazie walki o przyszłość. Miasto ma bardzo konkretna strategię  
i chciałem zauwaŜyć, Ŝe jednym z pięciu punktów, na których się rozwój miasta 
w przyszłości opiera to jest: sport, rekreacja i wypoczynek. Cała Strategia 
została wykonana w oparciu o analizę SWOT i to jest potencjał tego Miasta.  
W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te wszystkie tereny 
potencjalnie rekreacyjne, w tej chwili, bo w przyszłości przyszłe pokolenia nam 
to zarzucą, w tej chwili jest presja na zabudowę Psich Górek, na zabudowę 
Zalewu, na zabudowę Parku Dygasińskiego. Wynika to z braku terenów 
budowlanych i my podejmujemy wprowadzając na przykład tutaj ograniczenia 
w zabudowie, podejmujemy jednocześnie, procedujemy plany, gdzie chcemy 
zabudowę intensyfikować tam gdzie ona ma sens. Mówię o sensie w strukturze 
miasta jako całości. Dlatego nie chciałbym, prostując, odpowiadając wszystkim 
państwu, nie chciałbym Ŝeby to tak zostało zrozumiane, Ŝe my obiecujemy 
zmianę, obiecujemy zmianę Studium, zabudowę tego terenu. Pytanie było  
o perspektywę, pana radnego Marcinkowskiego. Perspektywa jest taka, 
powtórzę, Ŝe trzeba uszczegółowić, skonkretyzować, nawet zrobić koncepcję 
zagospodarowania bezpośredniego otoczenia Zalewu łącznie z tym terenem. 
Jeśli podsumować to finansowo, jeśli ma to być realna koncepcja i realny 
program bardzo szczegółowy, zmierzający do wykupów terenu, przypomnę, Ŝe 
nie są to wszystkie prywatne tereny. Połowa tych terenów jest w rękach gminy, 
a połowa jest prywatna, dlatego Ŝe postępują zwroty. Plan między innymi ma 
taką funkcję, jeśli zostanie uchwalony – zahamowanie procesu zwrotów. I teraz, 
jeśli szczegółowe opracowanie pozwoli na lekkie przesunięcie tej linii 
zabudowy, to jest taka moŜliwość w przyszłości, bo plany co jakiś czas trzeba 
aktualizować. Natomiast sytuacja taka, Ŝe przeznaczamy teren pod zabudowę aŜ 
do tej skarpy, zostawiając tylko plaŜę i ścieŜkę rowerową, sadzę, Ŝe będzie to 
bardzo powaŜny błąd a w tym wypadku akurat rejon Zalewu my czytamy 
przynajmniej urbaniści, jako jeden z rejonów strategicznych, jeśli się czyta 
Strategie Rozwoju Miasta. Przyszłość miasta, narzekamy na wyjeŜdŜanie ludzi 
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młodych, na ujemny bilans demograficzny. Miasta będą miały przyszłość, jeśli 
będą wyposaŜone wszechstronnie w róŜnego rodzaju infrastrukturę, a 
infrastruktura sportowo-wypoczynkowa, rekreacyjna w ramach miasta, bo to nie 
chodzi o jakieś tereny w powiecie czy województwa, w ramach miasta, takie 
miasto osiągnie sukces w przyszłości.  
Odpowiedź dla radnego Wołowca – kompromis, kiedy? Wszystkie plany robimy 
od początku z nastawieniem się na kompromis, bo one nie są ksiąŜkowe i nie są 
idealne. Ten kompromis to są, jeśli chodzi o okres, to są na pewno prace nad 
Studium, analizy, uszczegółowienie i zrobienie koncepcji na rejon Zalewu i to 
jest minimum rok.  
Odpowiadając radnemu Tomaszowi Boguckiemu czy analizowano sprawy 
finansowe? Tak, do kaŜdego planu robimy prognozę skutków finansowych, tu 
teŜ jest taki dokument. W tym przypadku, kompleksowo rzecz biorąc miasto jest 
na minusie, poniewaŜ wykup terenów pod drogi, realizacja infrastruktury, 
wykup terenów pod funkcje publiczne, pod zieleń towarzyszącą ciekom 
wodnym, bo bezpośrednie otoczenie Silnicy teŜ jest prywatne. Miasto jest na 
minusie chyba 21 mln zł, oczywiście to jest rozłoŜone na lata. Jeśli chodzi o sam 
wykup terenów przeznaczonych pod zieleń i funkcje publiczne to jest to 7 mln 
zł. Jeśli chodzi o obciąŜenie miasta kosztami odszkodowań czy roszczeń, no  
w tej chwili przepisy prawne są takie, Ŝe gmina o ile nie wprowadzi zakazu 
dotychczasowego sposobu uŜytkowania to roszczenia finansowe są bezzasadne. 
Niemniej jednak za względów społecznych no logiczne by było Ŝeby jakiś plan 
tych wykupów był i był realizowany z rozłoŜeniu na lata. Biuro Planowania po 
uchwaleniu kaŜdego planu, w sytuacjach szczególnie konfliktowych albo 
szczególnie waŜnych dla rozwoju miasta, tak Ŝeby ten plan nie wisiał na ścianie, 
będzie informowało odpowiednie komórki i władze miasta, będzie sugerowało 
pewne pozycje w budŜecie miasta na lata przyszłe i tak teŜ będzie z tym planem. 
NiezaleŜnie od tego natychmiast rozpoczniemy prace nad aktualizacją zapisów 
w programie lokalnym rewitalizacji dla Zalewu. 
Pani radnej Katarzynie Zapale odpowiem, dlaczego w planie jedne tereny są 
przeznaczone pod zabudowę a inne nie. Większość terenów, które  
w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu przeznaczone są pod zabudowę to 
przeznaczenie wynika z faktu, Ŝe one juŜ są zabudowane tylko w sposób 
nieuporządkowany. Raczej tam nie ma terenów poza tym pasmem wzdłuŜ 
Klonowej, które by były dziewicze, przeznaczone pod zabudowę. Jeśli chodzi o 
korty tenisowe, to to jest jakaś plotka. Teren „Tęczy” jest wydzielony jako 
osobny teren gdzie są obiekty sportowo-rekreacyjne z dość luźnymi ustaleniami, 
tylko dyspozycja funkcji jest i jeśli ktoś, kto ma prawa do terenu zlikwiduje 
korty to moŜe to zrobić, ale nie musi. W zasadzie korty są zgodne z tą funkcją 
zapisaną w dyspozycji planu.  
Panu Marcinkowskiemu chyba juŜ odpowiedziałem i panu Rupniewskiemu 
mam nadzieje, Ŝe teŜ. Przypomnę tylko, Ŝe te rozwaŜania nie wynikają 
wyłącznie z zagadnień ochrony środowiska, bo chodzi po prostu  
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o wykorzystanie gospodarcze tych terenów w celach sportowo-rekreacyjnych.  
I teraz te 12 miesięcy rzeczywiście, jest taki przepis w ustawie o planowaniu 
przestrzennym, Ŝe na czas wykonywania planu organ administracji właściwy do 
spraw budowlanych moŜe zawiesić postępowanie na okres nie dłuŜszy niŜ 12 
miesięcy. Jest to przepis logiczny dosyć, poniewaŜ jednoczesna zabudowa 
terenu i jednoczesne sporządzanie dla niego planu rozwleczone w czasie 
doprowadziłoby do jakiegoś klinczu i niemoŜliwości w ogóle wykonania tego 
planu, ale ustawodawca ograniczył ten czas na maksimum rok. Jeśli plan dłuŜej 
się proceduje niŜ rok, więc pod koniec juŜ się robi gorąco.  
Jest kwestia nie raz poruszana – świętość własności. Świętość własności 
rozumieć naleŜy jako tylko własności, natomiast sposób wykonywania tej 
własności to są kwestie regulowane przez ustawy i planowanie przestrzenne, 
sposób wykonywania własności, to jest wyraźnie w ustawie napisane, reguluje. 
Natomiast nie ingeruje się w samą kwestie własności jako takiej.  
 
Radny Jan Gierada 
Mówiąc o tzw. SWOT czyli mocnych i słabych stronach musimy powiedzieć 
tak, Ŝe ten plan, jak kaŜdy inny zresztą, ma słabe i mocne strony. Mocna stroną 
tego planu jest na pewno to, Ŝe pan dyrektor dbając o interesy miasta 
przewiduje, Ŝe na tym skorzysta Miasto. Na pewno słabą stroną tego planu jest 
to, Ŝe nie uwzględniono wszystkich postulatów mieszkańców z tamtej strony 
Zalewu. Przypominam radnym, chyba wszyscy o tym wiedza, Ŝe jeszcze parę lat 
temu tam był cyrk gdzie dzisiaj są zabudowane piękne budowle rekreacyjne, 
sportowe, hotelowe, itd.. Dało się to zmienić, bo kaŜdy plan da się zmienić, 
natomiast zachęcam radnych do głosowania nad tym planem, bo nie ma takiego 
planu i nigdy się on nie urodzi Ŝeby wszystkim dogodzić czy to będzie nad 
Zalewem, czy to będzie w innym obszarze miasta. Dobrze, Ŝe się to w ogóle 
robi, Ŝe się coś planuje. A pewne elementy, nawet ku niezadowoleniu 
mieszkańców, bo niestety nie wszystkim się dogodzi, jak powiedziałem, muszą 
pozostać po stronie miasta.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/651/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego terenu "Kielce Północ – Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - 
Piaski". 
 
Pkt. 13. 23 
 
Pan dyr. Artur Hajdorowicz  uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce 
Śródmieście - Obszar 1.1 - Warszawska - Polna - Radiowa". 
Jest to plan związany z jedną z lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. To jest rejon ulicy Warszawskie – Polnej – Radiowej, obiekt 
w Studium określony jako galeria handlowa. Jest tu zakaz lokalizacji 
hipermarketu. Jest to część działki, sad KsięŜy Emerytów, teren przeznaczony 
pod wielkopowierzchniowy obiekt handlowy typu galeria, pojedynczy. 
Wyznaczone linie zabudowy, wyznaczone parametry i bardzo dokładnie, 
szczegółowo architektura obiektu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie konieczne 
zmiany w infrastrukturze, w układzie drogowym i sieciowym. I tak dla 
przypomnienia, bo dość długo trwało dochodzenie do wizji tego obiektu, ma to 
być obiekt handlowy, galeria z prawdziwego zdarzenia, zaprojektowana od 
podstaw. W trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu wniesiono trzy uwagi, 
czwarta była do Studium, ale Ŝe mówiła tylko o tym obiekcie teŜ na wszelki 
wypadek zakwalifikowaliśmy jako uwaga do planu, ale w sumie to była ta sama 
osoba, więc merytorycznie moŜna powiedzieć, Ŝe uwagi są trzy. I tak, pan 
Grzegorz Grudziński, który jest chyba obecny na sali i nawet będzie mówił, 
więc tutaj nie będę go zastępował. Pan Marek Pytlewski i państwo Małgorzata i 
Michał Majewscy poruszyli całe spektrum skutków lokalizacji takiego obiektu 
określanych jako negatywne, mówiąc tutaj o wpływie na śródmieście, na 
wyludnienie śródmieścia, na wpływie na komunikację, zakłócenie spokoju 
bezpośrednio przyległych terenów oraz garść uwag, która jakby podwaŜa 
zgodność z planem tego plany czy teŜ zgodność, jeśli chodzi o sprawy 
środowiskowe, bo to jest kwestia uzgodnień i późniejszego badania zgodności  
z prawem przez Wojewodę. Wszystkie te uwagi szczegółowo bardzo mają 
państwo omówione w załączniku nr 3 do tej uchwały, dlatego ja nie będę się 
powtarzał. Prawdopodobnie będą pytania i wtedy szczegółowo, jeśli takie 
kwestie się pojawią, chętnie odpowiem. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Grzegorzowi 
Gruzińskiemu w imieniu swoim oraz kupców ze śródmieścia.  
Dziękuję za udzielenie głosu czekałem na to ponad dwa lata, moŜe by nie doszło 
do tego, co jest dzisiaj. Zastanawiałem się, w jaki sposób przedstawić 
argumenty, które są przeciw przekształceniu tego terenu. Myślałem bardzo 
długo i doszedłem do wniosku, Ŝe po prostu naleŜy powiedzieć tak, jak było. 
Przede wszystkim skąd się wzięła koncepcja przekształcenia tego terenu? Ona 
powstała w 2005r. poprzez utworzenie spółki, która miała występować  
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w imieniu swoim czy nie wiem, kogo. Jak równieŜ biegło przekształcenie tego 
terenu dwutorowo: oficjalnie jakby tu w Urzędzie Miasta i nieoficjalnie. 
Umówiłem się z jednym radnym, Ŝe nie będę zaogniać sprawy i słowa 
dotrzymam i tą nieoficjalną pozostawiam w milczeniu. Zaczęło się od złoŜenia 
wniosku przez niejaką firmę GC Investment z Katowic, która pisze: „Obecnie 
prowadzimy negocjacje z Fundacja Unitas WyŜszego Seminarium Duchownego 
w Kielcach na temat dzierŜawy nieruchomości połoŜonych w Kielcach. Teren 
jest obiektem zainteresowania naszego klienta, to jest koncernu będącego 
właścicielem sieci duŜych obiektów handlowych”. Konia z rzędem jak ktoś mi 
wskaŜe, jakimi sieciami ten koncern dysponuje. Po drugie zastanawiająca jest 
rola fundacji Unitas, która tutaj występuje. Nie moim problemem jest 
rozwiązywanie problemów prawnych tej Fundacji, poniewaŜ to nie jest miejsce  
i czas na to. Ale idziemy teraz dalej, pojawia się następne pismo, no o tym 
zapominamy, w imieniu Church Land Development tłumacząc po polsku 
Ekspansja Gruntów Kościelnych. Pismo wpłynęło w lutym, 16 i decyzja 
właściwie o przekształceniu terenu zapadła juŜ w tym miesiącu. Czyli 20 lutego 
2006 r. pan Prezydent pisze do pana Prafiniuka „proponuję przystąpić do 
zmiany planu zagospodarowania Kielc”. I tu juŜ decyzja zapadła. To, co dzisiaj 
robicie to tylko przyklepujecie. Na czym to polega? A no mianowicie, „w 
związku z prowadzonymi rozmowami”, czyli w międzyczasie są prowadzone 
rozmowy, Ŝe proponujemy ten teren przekształcić i w załączeniu jeszcze 
informujemy, iŜ właścicielem nieruchomości jest Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy Kapłanów, a w wyniku rozpoczętej współpracy ze Stowarzyszeniem 
jest dzierŜawcą przedmiotowego terenu. Pomijam ten temat, poniewaŜ ja nie 
zajmuje się tym czy rzeczywiście on dzierŜawi ten teren czy nie. Ale 
zastanówmy się, kto to jest Church Land Development – jest to firma, spółka z 
o.o. gdzie jedna osoba jest wszystkim: radą nadzorczą, zarządem, właścicielem, 
dysponująca kapitałem 50 tys. zł. Idziemy dalej: reprezentantem tej firmy moŜe 
być tylko pan Junge Teodor, ale rozmowy są prowadzone z osobą, która 
właściwe nie przedstawiała swoich pełnomocnictw nigdy, podpisała się Piotr 
Miklaszewski, a Church Land Development znajduje się z siedzibą w Krakowie 
w Kancelarii Prawnej. Ale pomińmy to. Zapadła decyzja przekształcenia planu  
i teraz czytamy, mimo wszystko, Ŝe takie polecenie pan Prezydent Lubawski 
daje panu Prezydentowi Parafiniukowi pisze mu w odpowiedzi 24 marca, a tu 
juŜ decyzja zapadła: ”W jednym z niewielu rezerw lokalizacyjnych w centrum 
Kielc funkcja handlu detalicznego z duŜym prawdopodobieństwem 
doświadczenia innych miast, nie uzyskałaby akceptacji mieszkańców  
i organizacji kupieckich. Centra handlowe są przez mieszkańców akceptowane 
na obrzeŜach miast i powiązanych z duŜymi osiedlami zabudowy 
wielorodzinnej, wydaje się takŜe , Ŝe północno-wschodnia cześć Kielc jest 
nasycona funkcją handlu wielkopowierzchniowego w stopniu wystarczającym, 
to jest Tesco, Real, Practiker”. W związku z tym, po co my to pchamy dalej. 
NiewaŜne. „Natomiast brak jest tego typu obiektów w zachodniej dzielnicy 
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mieszkańców miasta. Uchwalony w 2004 roku plan zagospodarowania 
przestrzennego Piekoszowska III wyznacza ten teren pod obiekt handlowy  
o powierzchni powyŜej 2000 metrów, po południowej stronie ulicy. 
Przedstawiona we wniosku koncepcja zagospodarowania przestrzennego tego 
terenu jest niezgodna z ustaleniami Studium i sprzeczna z przeprowadzoną 
wyŜej wstępną analizą, jak i w oparciu o ustalenia Studium. W związku  
z powyŜszym wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego opiniuje się negatywnie”. No i co z tego. Idzie wniosek kolejny 
mimo, Ŝe nikt na tę decyzję negatywną nie odpowiedział, Ŝe jest negatywna  
i czy Miasto się wycofuje z niej czy nie. Sprawa jest dalej pchana. Czytamy: „27 
czerwiec - W związku do rozmów w sprawie realizacji inwestycji przy ul. IX 
Wieków – Warszawskiej w załączeniu przesyłam egzemplarze uzgodnionej  
z Państwem koncepcji architektonicznej obiektu”. Nie rozumiem, o co tu 
chodzi, co czyni lewica, a co czyni prawica? Albo coś jest negatywne, albo coś 
jest pozytywne. Ale mimo wszystko wizualizacja jest i przystępujemy do 
zmiany. Czytamy dalej uzasadnienie pana Parafiniuka, dlaczego nie naleŜy tego 
robić tam w tym miejscu. Odpowiedź – przesłał ją do Church Land 
Development 24, 2006r. pan Wiceprezydent Parafiniuk: „Teren ten był 
przeznaczony pod usługi ogólnomiejskie charakterystyczne dla centrum miasta - 
mieszkalnictwo zbiorowe, usługi sakralne z funkcją dopuszczającą usługi nauki 
i oświaty. Osobnym zagadnieniem funkcjonalnym, jest kwestia generowania 
przez określone obiekty ruchu kołowego w newralgicznym punkcie miasta,  
w śródmieściu przy skrzyŜowaniu ulicy IX Wieków Kielc, będącym 
bezpośrednim przedpolem zabytkowego centrum, strefy zerowej miasta.  
W związku z powyŜszym wniosek o sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego opiniuję równieŜ negatywnie”. Mimo 
wszystko pan Church Land Development występuje dalej. I teraz zastanówmy 
się, zgodnie z tym, co mówi dyrektor Planowania Przestrzennego pan 
Hajdorowicz właściwie wniosek o przekształcenie terenu moŜe wystąpić kaŜdy 
nawet Cygan. Jeśli ja wystąpię o przekształcenie tego terenu, czy pan Prezydent 
wystąpi na przykład o przekształcenie na osiedlu Świętokrzyskim? Mogę 
wybudować grzmota na trzy piętra i powiedzieć, Ŝe jest to konkurencja dla 
Reala, czy z wnioskiem do Was wystąpi? Nie, poniewaŜ potrzebne jest jeszcze 
coś. Pod to cos Ŝeby wystąpić z takim wnioskiem moŜecie sobie podłoŜyć, co 
chcecie, Wysoka Rado. Ja nie będę wnikał, co sobie pod to coś podłoŜycie. Bo 
Ŝeby wystąpić z takim wnioskiem to rzeczywiście trzeba mieć uzasadnienie. I ja 
to „coś” szukam i nie mogę tego „coś” znaleźć. Co jest powodem, Ŝe z takim 
wnioskiem występujemy: dobro mieszkańców, dobro kupców? Jeszcze nie 
wiemy w czyim interesie działa. Natomiast czytamy dalej. Jest taki architekt 
Daniel Lipskner, architekt o światowej sławie, autor zabudowy strefy zero po 
zniszczeniu wieŜ 11 września, i co on mówi: Ŝeby zanim się podejmie decyzję, 
co i gdzie budować, trzeba dobrze poznać to miejsce poczuć jego klimat. A więc 
spróbujmy. Zobaczmy gdzie chcecie usadowić Wysoka Rado, panie Prezydencie 
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ten obiekt, tego grzmota. Czytamy: „przy ulicy Radiowej naprzeciwko 
planowanego, hipermarketu czyli galerii – Szpital Zakaźny obok Prosektorium  
i Dom Pogrzebowy, z którego wyprowadza się trumny ze zwłokami na 
uroczystości Ŝałobne. Z samym hipermarketem sąsiaduje Zakład Pogrzebowy, 
nowiutki dom jednorodzinny i kilka starszych. Na przeciwległym rogu Zespół 
Szkół Elektrycznych. Klimat, prawda? Przy ul. Polnej domy najwyŜej 
dwupiętrowe, Związek Międzygminny „Pondzie”, Autoserwis, stacja kontroli 
pojazdów, „Konik Polny” – pod nazwą knajpa z klimatem. Polna jest wąska. Po 
drugiej stronie ogrodzony murem z czerwonej cegły sad KsięŜy Emerytów, nic 
więcej. Za murem ma być teraz wielkie budowanie. Za to przy Warszawskiej 
jest, na co popatrzeć. Naprzeciwko planowanej świątyni handlu stare 
pieczołowicie wyremontowane przez mieszkańców kamienice. Dalej po tej 
samej stronie, co ogród budynek ze sklepami, usługami, biurami, notariuszem, 
apteką, gabinetem okulistycznym, Centrum Zdrowia. Szukamy klimatu. Krok 
dalej Dom Rzemiosła, pawilony usługowe ze sklepami i kafejkami. Sam Dom 
KsięŜy Emerytów usytuowany jest frontem przy ul. IX Wieków Kielc, jest to 
Dom pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W głąb sięga do 
uporządkowanej części ogrodu, aŜ tam gdzie z rozmysłem juŜ nikt niczego od 
dawna nie robi. Proszę państwa zastanówmy się – otwieramy kolejny 
hipermarket obok drugiego, który nazywa się Galeria, ten teŜ miał nazywać się 
Galeria. W momencie, kiedy przedstawiono Wam plan przekształcenia on juŜ 
się nie nazywa Galeria nazywa się hipermarket, gdzie ograniczeniem jest 
wielkość sklepu spoŜywczego na samym dole do 3500 metrów, ale reszta do 
10 000. Robi się wjazdy, zjazdy, planuje się skrzyŜowania. Co się planuje dla 
mieszczan? Tu, w którym znajdujecie się budynku to wybudował, kto, nie Teo 
Jongemen, to wybudowali mieszczanie. Te ulice, po których się poruszamy 
wybudowali mieszczanie, kupcy z dziada pradziada, te kamienice na ul. 
Sienkiewicza budowali ludzie z mozołem przez 20 lat. Po obaleniu komunizmu 
zamykacie im drogi, nie ma parkingów, zamykacie ruch. W jaki sposób ma 
egzystować to miasto, przy takim grzmocie. Mało, wybudowanie jednego 
hipermarketu przy drugim doprowadzi do tego Ŝe wkładacie w rękę tym dwóm 
firmom sposób na postawienie trustu o nazwie oligopol. Co top jest oligopol? 
Oligopol to jest to trust, który uzgadnia ceny. Oni nie będą ze sobą konkurować, 
bo jest zbyt blisko i to jest niepowaŜne Ŝeby kaŜdy obniŜał ceny. Po prostu 
uzgodnią ceny i na tym się skończy. 
A teraz zajmijmy się panem dyrektorem, który odpowiedział mi na moje uwagi 
tym, Ŝe handel na ul. Sienkiewicza jest zacofany, nic niewarty, przyjmiemy 
uchwałę, oni niech się przekształcą i niech prowadzą, jak to nazwał, kulturę 
masową. Jaką ja mam kulturę masowa prowadzić? Za cięŜkie pieniądze 
wyremontowałem kamienicę, jest to jedna z najnowocześniejszych księgarń  
w Europie, tylko, Ŝe nie ma dostępu do klientów, bo zablokowano jej. Czy 
moŜna Ŝyć bez powietrza? A teraz idźmy dalej, z kim rozmawiamy?  
Z człowiekiem, który dysponuje kwotą 50 tys. zł, wartość mojej firmy, to w 
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czapce byłaby ta firma przykryta. Z kim my rozmawiamy? Czy my rozmawiamy 
z rzeczywistym inwestorem, czy my rozmawiamy ze słupem utworzonym 
specjalnie do tego celu? To jest pytanie, na które naleŜy odpowiedzieć. JuŜ 
pomijam, jaki jest sens stawiania kolejnego hipermarketu jeden obok drugiego, 
komu on ma słuŜyć? Czy on wynajmie innych przedstawicieli? Te same źródła 
będą, ci sami kupcy, te same towary. To będzie wszystko to samo. Pan dyrektor 
jest dobrym fachowcem on wie, co robi, jak przekształcać, jak mieszać ludzkimi 
losami. ToteŜ słusznie zastrzega, Ŝe powstanie w strukturze miejskiej w sposób 
niekontrolowany, ulegający całkowicie presji inwestycyjnej poprzez 
jednostkowe dostosowanie dokumentów planistycznych moŜe skutkować bardzo 
negatywnymi zjawiskami w skali całego miasta. I tu ten przypadek występuje. 
Mając powyŜsze na uwadze ja mam do Państwa radnych prośbę, dlaczego tak 
się wszyscy śpieszą z przyjęciem tej uchwały, a jaki mamy w tym cel. Firma nie 
zarejestrowana w Kielcach, dochodów z tego mieć nie będziemy Ŝadnych. MoŜe 
zaczekajmy pół roku, inne aspekty mogą wyniknąć, które będą istotne przed 
przyjęciem tego planu. Mój wniosek jest: wstrzymajcie przyjęcie tej uchwały 
zobaczycie, Ŝe przez 6 miesięcy wypłynie wiele innych argumentów, które będą 
uzasadniały to, co mówię, poniewaŜ dzisiaj ich nie znacie. A tak naprawdę, jeśli 
chcecie wiedzieć to ta właściwa firma, która jest i która prawdopodobnie będzie 
inwestować to się nazywa Credo Real Estet AG i znajduje się w Wiedniu, a 
budynek hipermarketu, który Wam pokazano to jest bardzo podobny do siedziby 
tej firmy i właśnie pracownikiem tej firmy jest pan Teo Jongemen. I ta firma 
dysponuje siecią handlową w Warszawie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, tylko, Ŝe 
ta sieć handlowa jest tam usadawiana na obrzeŜach nad Odrą, nad Wisłą, przy 
cmentarzu, ale nie w sercu Kielc, nie w sercu miasta. Jeszcze raz Was proszę 
przemyślcie tę sprawę i nie podejmujcie dzisiaj tej uchwały. Za pół roku 
będziecie mieli wiele większą wiedzę i więcej doświadczenia, i wtedy 
podejmijcie z pełną świadomością to, co dzisiaj moŜe nastąpić i być tragiczne 
dla nas wszystkich. Dziękuję. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
Prawdopodobnie odpowiem nie tylko na to wystąpienie, ale na wiele, które się 
szykuje. Większość, a praktycznie wszystkie cytaty, które tutaj padły to były 
pisma redagowane przeze mnie i ja tutaj nie chciałem państwu zajmować czasu 
referowaniem historii jak do tego doszło. Rzeczywiście rozmowy trwają i pisma 
krąŜą od czterech lat, i rzeczywiście początkowe pisma były zniechęcające, bo 
ich treść jest prawdziwa. Natomiast rozmowy inwestora trwają juŜ czwarty rok. 
Historia została przedstawiona jak jakaś bardzo spiskowa i nielogiczna. Jest to 
bardzo logiczne, poniewaŜ początkowa oferta inwestorska na ten teren, a 
powiem, Ŝe ogrody KsięŜy Emerytów od lat siedemdziesiątych są przeznaczone 
pod zabudowę o funkcji ogólnomiejskiej i metropolitalnych, Ŝe zawsze było tam 
duŜym znakiem zapytania co tam stanie ze względu na specyficzną własność 
terenu. Pierwsza oferta, która padła to był hipermarket, typowy, normalny, jakie 
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na początku lat 90 stawiano, parterowy, płaski blaszak z parkingiem 
podziemnym o fatalnej architekturze i na to nie było zgody. To jest chyba 5 lub 
6 koncepcja, która w międzyczasie przy współpracy architektów zatrudnionych 
w Urzędzie Miasta rodziła się właśnie 4 lata. I wszystkie te rozmowy zmierzały 
do tego Ŝeby to nie był hipermarket, takŜe ze względu na skutki, jakie on 
powoduje, tylko Ŝeby to była galeria handlowa, obiekt kilkukondygnacyjny  
o współczesnej, wysokiej jakości architekturze pasującej do wnętrza ulicy 
Warszawskiej. Obiekt wielkomiejski. Ale przede wszystkim obiekt galerii jako 
powodujący zupełnie inne skutki we wszystkich sferach niŜ hipermarket. I po 4 
latach trudnych rozmów z inwestorem i róŜnych projektów, które my 
posiadamy, mamy całą teczkę i pism i projektów, zrodziła się wizja tejŜe galerii, 
galerii, której Kielcom brakuje po prostu. Odpowiadając na pytanie, komu to 
potrzebne, po co, jaki cel, odpowiedź jest w tej prognozie. Cel jest jeden, 
wyłącznie jeden: celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Kielc, którzy 
głosując w ostatniej sondzie radiowej, ale głosując teŜ w tym roku jako 
reprezentatywna próbka, 80 % zdecydowanie pozytywnych opinii mieszkańców 
Kielc jeśli chodzi o tę lokalizację i ten typ obiektu. Struktura handlu i usług jest 
wyłącznie dla mieszkańców i taki jest cel, poniewaŜ mieszkańcy tego chcą. 
Mówiąc o klimacie ul. Warszawskiej jakieś kafejki, kamieniczki, nie wiem czy 
nie pomylił Pan z ul. Zamkową ul. Warszawskiej, poniewaŜ jest to 
dwupasmówka wielkomiejska i obiekt zaprojektowany w sam raz do niej pasuje. 
ChociaŜ to jest kwestia gustu. Nigdy nie powiedziałem, Ŝe handel w śródmieściu 
jest zacofany, ja tylko, i dokumenty teŜ to stwierdzają, Ŝe kupcy, zresztą 
śródmieście ma swoją strategię bardzo szczegółowa, Ŝe kupcy o ile chcą nadal 
handlować w śródmieściu po prostu nie mogą handlować tym samym, co 
centrum handlowe. JeŜeli handlują dŜinsami takimi samymi jak centra handlowe 
to przyszłość jest rzeczywiście kiepska. Natomiast kupcy drobni mają tyle 
atutów, i obserwując miasta w tych krajach Europy gdzie nie było przerwania 
tradycji kupieckiej to widzimy, Ŝe praktycznie konkurencja między drobnymi 
kupcami śródmieścia a centrami handlowymi w ogóle nie istnieje, poniewaŜ oni 
zupełnie innym towarem handlują. I tyle. Przede wszystkim chciałem państwu 
przedstawić tą historię czteroletnią i zniwelować ten sugerowany brak logiki  
w dokumentach i w działaniach. 
 
Radny Robert Siejka 
O wielu wątkach, o których miałem mówić mówił juŜ pan Grzegorz Grudziński, 
więc ograniczę się tylko do zadania trzech pytań. Dla wszystkich chyba 
oczywiste jest, Ŝe taki obiekt będzie generował znaczny ruch samochodów 
wokół tej galerii, zarówno osobowych jak i dostawczych, w tym tych cięŜkich, 
myślę o TIR-ach. W związku z tym chciałbym zapytać czy prawdą jest, Ŝe jak 
wynika analiz przeprowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg zapewnienie 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej galerii handlowej zlokalizowanej w tym 
miejscu wymaga przebudowy ulic: Warszawskiej, Tysiąclecia Państwa 
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Polskiego, Radiowej, w zakresie większym niŜ objęty jest granicami planu? 
Pytanie drugie do pana dyrektora, który stwierdził w przypadku uchwalania 
poprzedniego planu nad Zalewem kieleckim, Ŝe do kaŜdego planu są robione 
analizy i prognozy skutków finansowych. W związku z powyŜszym chciałbym 
się zapytać, jakie skutki finansowe przewiduje pan dyrektor w tym wypadku, jak 
wygląda ta analiza zwłaszcza, jeŜeli chodzi o infrastrukturę drogową. Trzecia 
kwestia dotycząca juŜ wspomnianych odpowiedzi na wnioski wspomnianej juŜ 
firmy Church Land Development podpisanej przez zastępcę Prezydenta pana 
Parafiniuka i równieŜ byłego dyrektora Artura Sobolewskiego, bo to on tu 
widnieje na pieczątce. W tej odpowiedzi negatywnej, jak mówił pan Grudziński, 
informuje się tę spółkę o tym, iŜ po analizie rozpatrywanej w dwóch warstwach, 
jak to zostało ujęte, czyli funkcjonalnej i architektoniczno-urbanistycznej. 
Miasto, pan Parafiniuk jak rozumiem jako przedstawiciel, czyli z upowaŜnienia 
pana Prezydenta występuje i odpowiada tej spółce, postanawia negatywnie 
odpowiedzieć i nie przystępować do sporządzenia tego planu. To chciałem 
zapytać, co się zmieniło w ciągu tych dwóch lat, Ŝe tak diametralnie Miasto 
zmieniło stanowisko, bo firma jest ta sama, uwarunkowania są te same, miejsce 
jest to samo, a odpowiedzi pana dyrektora Hajdorowicza, który mówił o tym, Ŝe 
to nie jest hipermarket tylko galeria raczej do mnie nie trafiają i nie 
satysfakcjonują.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
DuŜo pytań juŜ padło i będę oczekiwała na odpowiedź na pytania, które zadał 
pan Robert Siejka, natomiast ja jeszcze ze swojej strony kwestia, która 
podnosiłam przy uchwale intencyjnej do tego planu, to znaczy z punktu 
urbanistycznego tego miasta i rewitalizacji centrum miasta, czyli równieŜ ul. 
Sienkiewicza. Taka galeria jest potrzebna, tak, oczywiście, natomiast lokalizacja 
powinna być stanowczo bliŜej ul. Sienkiewicza i tu moŜe przypomnę koncepcję, 
o której rozmawialiśmy, czyli przy Dworu PKP. Tak zrobił Kraków i chyba na 
tym wygrał. Ja Ŝałuję, Ŝe ta koncepcja nie została u nas wdroŜona. W tym 
momencie uwaŜam, Ŝe jest to za blisko i za daleko zarazem od centrum miasta, 
aby faktycznie ten przepływ ludzi był bieŜący.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Generalnie w Kielcach powinny powstawać obiekty wielkopowierzchniowe 
powinny powstawać galerie handlowe, bo jest takie zapotrzebowanie społeczne. 
Nie wiem osobiście czy akurat powstanie w tym miejscu będzie miało wpływ na 
handel na ul. Sienkiewicza. Trudno mi powiedzieć. Dostrzegam juŜ dziś taką 
sytuację gdzie nie ma takiego obiektu, Ŝe ten handel z tej ulicy wynosi się, jeśli 
wolno mi uŜyć takiego słowa. Ale jest inna kwestia: powstaje obiekt 
komercyjny, obiekt wielkopowierzchniowy i wywołuje to następujące pytanie – 
w tym planie zagospodarowania pojawia się takie stwierdzenie, Ŝe jeśli jest to 
obiekt wielopowierzchniowy to zadania własne gminy, które są związane  
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z infrastrukturą okołomarketową powinien na własny koszt wykonać inwestor  
w wyniku porozumienia cywilnoprawnego. Docierały do mnie takowe 
informacje, Ŝe jakieś wstępne porozumienie w tej materii zostało zawarte.  
W związku z tym moje pytanie jest następujące: co leŜałoby po stronie 
inwestora, co ułatwiłoby wyeliminowanie sytuacji, które by komplikowały ruch 
w tamtym rejonie? Jakie inwestycje, które mogłaby wykonać gmina wykona 
inwestor, aby ułatwić funkcjonowanie mieszkańcom? 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym się wpisać w głos mojego poprzedniego kolegi, ale chciałbym dodać 
jeszcze to, co w sumie dla nas jest najbardziej istotne to znaczy czy na tego typu 
inwestycji Miasto skorzysta wielokrotnie, bym powiedział. Bo to, Ŝe inwestor 
coś takiego wybuduje, to on wybuduje dla własnych potrzeb komercyjnych po 
to Ŝeby mieć później zyski. Natomiast czy Miasto będzie dla tych potrzeb 
inwestora prywatnego dostosowywać wszystkie inne infrastruktury, instalacje, 
drogi, parkingi czy teŜ to właśnie inwestor wykona dla własnych potrzeb? Czy 
sfinansuje te inwestycje, które w jakiś sposób uporządkują ten teren? W tym 
momencie, jeŜeli coś takiego zostanie zrealizowane, a wiem, bo dziś się 
dowiedziałem, Ŝe takie porozumienie zostało zawarte i chciałbym, aby  
o szczegółach tego porozumienia wszyscy się dowiedzieli. W jakim zakresie,  
w jakim stopniu i rzeczowym i finansowym ten inwestor będzie partycypował  
w kosztach. 
 
Radny Jan Gierada 
Ja na ten temat mówiłem juŜ parę miesięcy temu, kiedy pokazywano nam na 
tablicy jakby to wyglądało. JeŜeli mówiłem o części terenu nad Zalewem  
i miałem mieszane uczucia tak tu nie mam Ŝadnych skrupułów Ŝeby powiedzieć, 
Ŝe będzie to jeden z większych niewypałów. Wiem, co to jest galeria. Jeden lubi 
galerie drugi nie lubi, jeden się w niej czuje bardzo dobrze, drugi źle. KoleŜanka 
mi mówi, Ŝe była w pięknej galerii w Gdańsku i się czuła jak ze wsi, tak jej się 
to wszystko podobało, i teŜ ma rację. Natomiast widzę juŜ jak w tej galerii rznie 
disco polo przy kawie, a z drugiej strony wychodzi w trumnie nieboszczyk  
z rodziną. Z jednego zakładu pogrzebowego, z drugiego zakładu pogrzebowego. 
Widzę te tłumy samochodów na ul. Radiowej, bo juŜ dziś, ja jestem tam 
codziennie, bo polega mi Oddział Zakaźny i Zakład Medycyny Sądowej, 
czekam kilkanaście minut Ŝeby się włączyć do ul. IX Wieków Kielc. Nikt mi nie 
powie, Ŝe ułatwi to Ŝycie. Wbrew wszystkiemu ten teren, ogrodu KsięŜy, jest 
niewielki, tam nie będzie wielkich moŜliwości architektonicznych zrobienia 
parkingów, itd.. Mnie się wydaje, Ŝe to planowanie przestrzenne, ten statek przy 
planowaniu, jest przechylone w jedną stronę. Tą stroną jest tylko i wyłącznie 
sprawa taka, Ŝeby iść na rękę przyszłemu uŜytkownikowi i liczy się oczywiście 
na zysk i nie dla Miasta, wiadomo, Ŝe dla KsięŜy, którzy ten teren chcą 
wydzierŜawić na wiele lat, a w przyszłości pewnie sprzedać, bo nikt tego nie 
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rozbierze. Bardzo mocno bym się zastanowił, ja będę głosował przeciwko 
takiemu planowi. To, co powiedział kolega Grudziński, naleŜałoby się 
zastanowić, przeanalizować, poczekać, a nie spieszyć się. Bo ja nie widzę tu dla 
Miasta korzyści, natomiast widzę wiele, wiele kłopotów.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Z zainteresowaniem słuchałem wypowiedzi państwa radnych, pana dyrektora 
Hajdorowicza i pana Grzegorza Grudzińskiego. Zastanawiam się nad jedną 
rzeczą, ja osobiście nie jestem przeciwnikiem galerii handlowych, 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i nie chcę wartościować tego, 
kto się jak w nich czuje, raczej skupiłbym się na tym co jest istotą lokalizacji 
inwestycji kluczowych. Będzie to inwestycja, która jeśli wierzyć projektom, 
które zostały nam przedstawione, zdominuje całe centrum miasta. JeŜeli nie 
będzie to implikowało problemów komunikacyjnych w centrum miasta, tutaj 
mówiono nam o tym, Ŝe będą, Ŝe jest podpisane porozumienie z przyszłym 
inwestorem na temat przebudowy pewnych trakcji komunikacyjnych wokół tej 
galerii, tudzieŜ budowę parkingu, który obejmuje imponującą liczbę tysiąca 
miejsc parkingowych, które w Kielcach są niezbędne, bo mówimy o tym w 
zasadzie, na co drugiej sesji, Ŝe centrum i tak w pewnym momencie przestaje 
spełniać swoje funkcje, dlatego Ŝe i tak do niego nikt nie przyjeŜdŜa, bo nie ma 
w godzinach szczytu gdzie zaparkować, czego radni bardzo często są ofiarami. 
Natomiast ja się zastanawiam nad jedną rzeczą: jaką to wartość dodaną dla 
Miasta spowoduje lokalizacja tej inwestycji? Nie wiem czy ona będzie miała 
jakieś negatywne czy pozytywne strony, pewnie będzie miała i jedne i drugie. 
Mam równieŜ pytanie do pana Grudzińskiego Ŝeby nie być gołosłownym i tylko  
bić w bębenek po jednej stronie. Bardzo często odbywa się równieŜ między 
Kielczanami dyskusja, co handlowcy mający swoje punkty na ul. Sienkiewicza 
zrobili Ŝeby tych Kielczan do tego centrum przyciągnąć. Z bólem serca muszę 
stwierdzić, Ŝe niewiele. Ta polityka, którą prowadza handlowcy w tych sklepach 
zlokalizowanych na ul. Sienkiewicza jest taka, Ŝe oni nawet w dniach, które 
zapewniają ruch przy okazji Święta Kielc czy innych masowych imprezach 
organizowanych w centrum miasta są zamknięte. I trudno się dziwić, Ŝe 
struktura handlu czy usług jest taka, jaka jest. Natomiast bez wątpienia ta 
lokalizacja będzie miała swoje dobre i złe strony. JeŜeli wierzyć zapewnieniom 
inwestora i władz miasta, Ŝe porozumienie jest podpisane, i jeŜeli tutaj osoby  
o wiele bardziej kompetentne ode mnie gwarantują to, Ŝe przez centrum Kielc 
przy zlokalizowaniu tak wielkiego obiektu, będzie się dało przejechać, to myślę, 
Ŝe warto się nad tym zastanowić.  
 
Radny Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Powiem tutaj w aspekcie ekonomicznym, moŜe ekonomiczno-estetycznym, nie 
będę się odnosił do wcześniejszych wypowiedzi radnych. Ulica Sienkiewicza – 
cały czas tutaj jest mowa, Ŝe w momencie wybudowania tego hipermarketu czy 
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galerii ranga ul. Sienkiewicza w znacznym stopniu upadnie. Ja nie zgadzam się 
z taką opinią, bo my nie moŜemy jako mieszkańcy brać strony tylko jednej 
grupy osób, grupy, która ma tam swoje sklepy, swój biznes. Wiele osób, które 
prowadzą swój biznes na ul. Sienkiewicza ma równieŜ biznes w innych 
miejscach. W związku z powyŜszym ja nie uwaŜam Ŝeby akurat osoby, które 
prowadzą biznes na Sienkiewicza Ŝeby w jakimś stopniu ucierpiały  
w momencie, kiedy powstanie ten hipermarket. Natomiast, jeŜeli chodzi w ogóle 
o powstanie tego hipermarketu, miejsca, uwaŜam, Ŝe powinniśmy kaŜde 
miejsce, jeśli jest takie miejsce do zagospodarowania, starać się w racjonalny 
sposób zagospodarować. Niestety, jeŜeli będziemy w ten sposób postępować to 
będzie trudno uszczknąć kolejne miejsca w Kielcach pod jakiekolwiek 
inwestycje. Przed chwilą rozmawialiśmy o planie zagospodarowania 
przestrzennego nad Zalewem – są głosy „za” i „przeciw”. Rozmawiamy o planie 
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Radiowej teŜ są głosy „za” i 
„przeciw”. Drodzy państwo, uwaŜam, Ŝe mimo wszystko powinniśmy jednak 
podejmować tutaj działania, odwaŜne działania i wyrazić zgodę na powstanie 
takich hipermarketów. Co za tym idzie? Oprócz pewnych zagroŜeń są jeszcze 
pozytywy. Tymi pozytywami są miejsca pracy gdzie będą Kielczanie pracować, 
to będą setki miejsc pracy. Takie aspekty teŜ trzeba uwzględnić. Nie wspomnę 
juŜ o ładzie, jaki tam zapanuje, porządku i estetyce w tym właśnie obszarze. 
Spotykam się bardzo często, z racji wykonywanej funkcji na Targach Kielce,  
z ludźmi, którzy przyjeŜdŜają na Targi i muszę powiedzieć, Ŝe zauwaŜają duŜe 
zmiany w Kielcach, zauwaŜają, Ŝe się w tych Kielcach bardzo duŜo dzieje, Ŝe 
powstaje duŜo inwestycji. I uwaŜam, Ŝe nie powinniśmy blokować ani 
inwestycji komercyjnych, ani miejskich. Powinniśmy się starać Ŝeby te Kielce 
jak najszybciej się przeobraŜały. Jak będziemy sobie tutaj nawzajem blokować 
no to będzie nam cięŜko sprawy posuwać do przodu. Ja będę głosował, „za” 
poniewaŜ uwaŜam, Ŝe ten teren nadaje się i moŜemy tam postawić ten 
hipermarket. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Parę rzeczy trzeba jednak poprostować, bo tutaj są zamieszane. Po pierwsze 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej jest właścicielem tego terenu. 
Po drugie juŜ dawno został tren teren w całości wydzierŜawiony firmie, która  
w tej chwili stara się o plan zagospodarowania przestrzennego. Co oznacza, Ŝe 
wiązanie biznesu z tym Stowarzyszeniem jest nie na miejscu. I to chciałem  
z całą stanowczością z tej mównicy powiedzieć. A teraz troszkę merytorycznie. 
Przez te dwa lata, kiedy wiem, Ŝe są na temat tej lokalizacji rozmowy, 
odwiedziłem wiele wojewódzkich miast w Polsce. W wielu tych wojewódzkich 
miastach właśnie w samym centrum są galerie. Nie mylmy tej nazwy  
i zamiennie nie uŜywajmy galerie i hipermarkety bo one zdecydowanie się 
róŜnią między sobą. Chciałem powiedzieć patrząc na przykład na ogromna 
galerię w Poznaniu, Ŝe nie tylko byłem w tej galerii, ale równieŜ pytałem  
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u źródeł, czyli rozmawiałem z panią Kulczyk. Rozmawiałem i z Prezydentem 
Poznania jak wpłynęła ta inwestycja, ta galeria na najstarszą ulicę w Poznaniu.  
I okazuje się, Ŝe badania były robione i oŜywienie handlowe i usługowe na 
głównej ulicy Poznania jest 30 %. Podobne badania są zrobione równieŜ  
w Gdańsku, w galerii w samym centrum. Tak samo jest to róŜnica między 
galerią a hipermarketem. W związku z tym, wszystkich, którzy są 
zaniepokojeni, Ŝe będą mieć gorsze utargi przy ul. Sienkiewicza, trzeba by ich 
obłoŜyć jakąś rentą planistyczną, poniewaŜ moŜe tak być, Ŝe wzrosną te utargi. 
MoŜe, więc ktoś wymyśli taką rentę Ŝeby ewentualnie Miasto jeszcze z tego 
zyskiwało. Mówicie państwo, Ŝe miasto nie ma w ogóle Ŝadnego zysku z tego. 
OtóŜ, jeŜeli stanie obiekt to niezaleŜnie gdzie jest jego siedziba podatek od 
nieruchomości i parę jeszcze innych podatków i opłat lokalnych, które po 
stronie miasta są, są niebagatelne. Nie chcę mówić, w jakie pieniądze ubiera się 
obecne hipermarkety w Kielcach. Powiem, Ŝe jeden z hipermarketów to jest 
ponad milion złotych samej opłaty za sprzedaŜ alkoholu. To jest wpływ do 
miasta ogromnych pieniędzy. To nie jest tak, Ŝe moŜe być nam obojętne jako 
gospodarzom tego miasta. Stąd dla mnie jest równieŜ waŜne Ŝeby teren ten był 
wykorzystany. A jeśli mówimy o kupcach, to niewielu w Kielcach znam 
kupców, ale znam kupca, który nazywa się Kozubek. Porozmawiajcie sobie  
z nim czy on jest zaniepokojony jakąkolwiek budową w Kielcach sklepu 
wielkopowierzchniowego. Na pewno odpowie Wam, Ŝe nie, dlatego Ŝe poradził 
sobie z poprzednim systemem, poradzi sobie i z rynkiem, z konkurencją. I na 
koniec stawiam pytanie czy czasami nie chodzi o to Ŝeby pilnować monopolu 
jednych kosztem drugich? Być moŜe ci, którzy mają w tej chwili w swoich 
rękach Galerię Echo i jeszcze inny obiekt wielopowierzchniowy nie są 
zainteresowani Ŝeby konkurencja pod bokiem powstawała. A jeŜeli tak jest 
słabo i niepotrzebne są te obiekty to, dlaczego inwestuje się w rozbudowę 
Galerii Echo? Czy to przypadek? Myślę, Ŝe nie.  
 
Radny Jan Gierada – ad vocem 
Zdziwiłbym się gdyby pani Kulczyk odpowiedziała panu inaczej. Dwa – 
alkoholu tam nie będzie, w tej galerii, bo jest blisko Domu KsięŜy i jest kaplica, 
więc zgodnie z naszą uchwałą nie moŜe tam być. A, będzie alkohol to dobrze. 
Następna sprawa: pan mówi panie Przewodniczący Bogucki Ŝeby nie łączyć 
biznesu ze Stowarzyszeniem. Ma pan racje, ja nie mylę, tylko prawda polega na 
tym, Ŝe biznes to jest właśnie po stronie Stowarzyszenia i tu nie widzę w tym nic 
złego.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Kolego Tomku, właśnie ten znany kupiec kielecki zupełnie chyba inaczej 
rozmawia z tobą a zupełnie inaczej ze mną, bo niezmiennie, kiedy nie było 
jeszcze Galerii Echo, kiedy nie było Reala mówił: panowie opamiętajcie się, 
kiedyś polskie miasta swoje bogactwo budowały na kupcach, a wy oddajecie to 
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zachodnim inwestorom. Ale to inny czas. Przypominam tylko, nic nie sugeruję. 
Natomiast dziwi mnie, Ŝe niektórzy moi koledzy, jak kolega Jacek Nowak, 
zabierają głos jak przedstawiciele inwestora, który jak wynika z wypowiedzi 
poprzedników jest tak nie do końca wiarygodny. Mam pytanie Ŝeby nie 
przedłuŜać jakŜe waŜnej dyskusji, panie Prezydencie, czy rzeczywiście zostało 
zawarte jakieś porozumienie z inwestorem, a jeŜeli tak, to czy ono jest tajne czy 
jawne, jeŜeli jawne to, na jakich zasadach, jakie są podstawowe warunki 
zawarcia tego porozumienia i jaki to jest inwestor ( z imienia, z nazwiska, z 
nazwy), bo tu przewijają się róŜne nazwy, a niektórzy radni nie wymieniają ich, 
co moŜe budzić pewne rozbieŜności. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
Spróbuję tak wspólnie i ogólnie odpowiedzieć na te wszystkie poruszane 
problemy. Pierwszy – wpływ na śródmieście. Przypomnę jeszcze raz, Ŝe 
śródmieście posiada bardzo szczegółowy program rewitalizacji i pewnym 
załoŜeniem, stwierdzeniem faktu do tego programu jest, Ŝe aby to oŜywienie 
nastąpiło, aby śródmieście nie zamierało po 18.00 czemu jest winny 
monofunkcyjny właśnie charakter tej dzielnicy, do tej pory handlowy, konieczne 
jest wprowadzenie nie funkcji handlowej, nie w 100 %, ale konieczne jest 
uzupełnienie niedoborów funkcji kultury, gastronomii, rozrywki, wypoczynku, 
rekreacji i usług. Strategia Miasta i jego rozwój opiera się na gościach. To ma 
być ośrodek akademicki, to mają być targi, to ma być sport. I to jest przestrzeń 
dla tych gości, z tego kielczanie mają Ŝyć. Fundamentem rewitalizacji 
śródmieścia nie jest wspieranie funkcji handlowych, tylko właśnie wspieranie 
tych funkcji róŜnymi mechanizmami, o których mówiłem. Narzędzia to jest 
przestrzeń publiczna, a to jest rzecz wtórna. Oczywiście handel musi istnieć. 
Śródmieście kaŜde jest inne, w Kielcach program jest taki, Ŝe ma być to dalej 
wielofunkcyjny obszar z naciskiem na rozwój pewnych funkcji, ale nie 
handlowych. Przypomnę, Ŝe Ŝyjemy w gospodarce rynkowej i tutaj zadaniem 
miasta jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i umiejętnie sterowanie tym, ale 
jednak Ŝyjemy w gospodarce rynkowej i to samo odnosi się do lokalizacji 
obiektu. Jest niewątpliwie bardzo dobra, bo tak mówią klienci, tak mówi 
inwestor, który teŜ liczy pieniądze i ryzyko. Jeśli chodzi o ruch kołowy  
i dostawczy – centra handlowe, a galeria w szczególności charakteryzują się 
tym, Ŝe ruch kołowy jest rozłoŜony w czasie 14 godzin otwarcia i nie 
charakteryzuje się szczytami tak zwanymi. A jeśli juŜ szczyty występują to one 
absolutnie mijają się ze szczytami ruchu praca-dom, dom-praca. Z tego powodu, 
z analiz wynika, dosyć bezpieczne rzeczy. Zatory komunikacyjne, które 
obserwujemy teŜ w mieście, chociaŜ w porównaniu z innymi miastami, to 
trudno mówić o zatorach, będziemy mieli zafundowane czy chcemy czy nie. Po 
prostu to jest zjawisko negatywne - sfera motoryzacji. JuŜ wiadomo, Ŝe 
rozbudowa w nieskończoność układu komunikacyjnego do niczego dobrego nie 
prowadzi, takie są najnowsze myśli urbanistyczne, trzeba rozwijać transport 
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zbiorowy. W Kielcach trzeba rozsądnie rozlokować poszczególne funkcje w 
strukturze miasta i poza rozwijaniem transportu zbiorowego trzeba nadal 
budować podstawowy układ komunikacyjny. Taka interwencja, Ŝe poniewaŜ są 
zatory mrozimy ruch budowlany wymaga chyba zmiany strategii jednak i jej 
fundamenty. Jeśli chodzi o skutki finansowe, bo ruch dostawczy, to juŜ były 
protesty na Ślichowicach i obserwując takie istniejące obiekty, to nie jest w 
ogóle uciąŜliwe, to się da tak załatwić i tak technologicznie skonstruować, Ŝe w 
ogóle nie widać tego ruchu. Jeśli chodzi o skutki finansowe i porozumienie 
związane z w tym, to tak w bezpośrednim obszarze objętym planem wszystkie 
niezbędne inwestycje tj. rozbudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa ul. Polnej, 
przebudowa skrzyŜowania ulicy Warszawskiej z Polną i Polnej z Radiową  
i ulicy Radiowej z Niską oraz wszystkie sieciowe sprawy wycenione na około 7 
mln zł., a w 100 % wszystkie te zadania gminy zrealizuje ze swoich środków 
inwestor. Tak stanowi to porozumienie. Natomiast to, co leŜy poza obszarem 
planu i co jest ingerencją w podstawowy układ komunikacyjny tj. dokończenie 
drugiego pasma Al. Tysiąclecia i rozbudowa ul. Radiowej tutaj róŜne wyceny 
dokonywane przez Biuro Planowania, przez Zarząd Dróg i przez samego 
inwestora się nieco róŜnią, ale moŜna przyjąć średnio, Ŝe jest to kwota mniej 
więcej teŜ 7 mln zł. Porozumienie mówi, Ŝe to będą inwestycje 
współfinansowane przez inwestora i przez Miasto w udziałach po 50 %. I teraz, 
co Miasto zyska. Przede wszystkim mieszkańcy zyskają wreszcie obiekt 
handlowy z prawdziwego zdarzenia, a jednoznacznie się wypowiadają, Ŝe chcą 
takiego, i to w tej konkretnej lokalizacji. 80 % mieszkańców to chce. Co Miasto 
zyska poza tym? Do tego miliona, o którym mówił pan Bogucki z alkoholu 
dodam drugi milion z tytułu podatku od nieruchomości. JuŜ jest 2 miliony 
rocznie, juŜ jest, za co budować boiska czy wszystko jedno co Miasto zyska 
rozbudowany układ dróg głównych, czyli dwupasmówkę Al. Tysiąclecia  
z przebudowanymi węzłami i to jest kolejny element bardzo potrzebny i słuŜący 
wszystkim. Jeśli chodzi o miejsca pracy to we wszystkich analizach 
dotyczących centrów handlowych jest planowana pewna ilość sklepów, która 
jest zagroŜona upadkiem, przez upadek rozumie się spadek obrotów o 30 %.  
W przypadku tej galerii handlowej jest to 152 sklepy, tak wychodzi z algorytmu, 
ale w obszarze całego miasta. W przypadku kaŜdego centrum handlowego jest 
od 70 do 100 drobnych placówek handlowych, które będą miały taki spadek 
prognozowany, bo tu w sumie od nich zaleŜy, przy załoŜeniu braku 
jakiegokolwiek wysiłku w celu sprostania konkurencji. Natomiast w kaŜdym 
przypadku bilans miejsc pracy jest korzystny. I tu chcę powiedzieć, czym róŜni 
się galeria od hipermarketu, jeśli chodzi o miejsca pracy – jakością. PoniewaŜ 
galeria to jest w sumie powierzchnia do wynajęcia takŜe dla drobnych kupców. 
KaŜdy moŜe wynająć dowolną powierzchnię, nawet 2 m2 na stoisko z lodami.  
I to są miejsca pracy bardzo stabilne i bardzo wysokiej jakości. Podkreślam, 
bilans miejsc pracy w kaŜdym z tych przypadków jest dodatni, a jeśli chodzi  
o galerie jakościowo jest to bardzo dobre miejsce pracy.  
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Radny Jacek Wołowiec 
W planie zagospodarowania przestrzennego w końcowej kwestii, która dotyczy 
rozstrzygnięć, a później pod tym ma się znaleźć podpis pana Przewodniczącego 
jest takie stwierdzenie, Ŝe w momencie, gdy buduje się obiekt 
wielkopowierzchniowy to inwestor powinien w większości, albo w całości 
dokonać tych inwestycji okołomarketowych, a pan tutaj mówił o 50 %. Czy nie 
warto nad tym zastanowić się Ŝeby inwestor wziął na siebie większość 
przedsięwzięć? 
 
Dyr. Hajdorowicz 
Jeszcze raz powtórzę. Jest poza załącznikiem nr 4 do tej uchwały, jest podpisane 
porozumienie inwestora z Miastem i w granicach planu inwestor bierze na siebie 
100 % infrastruktury. Natomiast, jeśli chodzi o Al. Tysiąclecia 50 % i to jest 
bardzo dobre porozumienie dla Miasta. Proszę podać jakiekolwiek inne, bo 
mamy trochę tych obiektów w Kielcach, które mogłoby, choć trochę 
konkurować z tym.  
 
Radny Robert Siejka 
Nie na wszystkie pytania pan dyrektor udzielił mi odpowiedzi, ale chciałbym, 
chociaŜ wiedzieć skąd te 80 %, jakie to badania, na których pan się opiera,  
Ŝe 80 % Kielczan akurat w tym miejscu Ŝyczy sobie tej galerii. Nie znam źródła 
tej wiedzy. A od rana dzisiaj słyszę, od 8.15 w Radio Kielce gdzie byliśmy na 
ten temat z Przewodniczącymi innych Klubów, o porozumieniu jakie ponoć jest 
gdzieś podpisane, ale nie wiadomo jeszcze przez kogo i z kim. Prosiłbym, więc 
bardzo, apelował o to pan radny Rupniewski równieŜ, radnych zapoznać z kim 
to porozumienie jest podpisane, przez kogo, czego ono dotyczy, jak brzmi, ile 
Miasto tak naprawdę ma dołoŜyć do tej inwestycji. Dziś usłyszeliśmy, Ŝe w Al. 
Tysiąclecia 50 % przez inwestora, a 50 % przez Miasto, a to chyba nie jest pełna 
informacja. W pierwszej część zadałem pytanie dotyczące właśnie tej 
infrastruktury drogowej, ale i nie tylko tej, czyli o analizę, którą pan dyrektor 
ponoć ma, ile to będzie kosztowało, jeśli chodzi o ten teren nie objęty planem, 
który dzisiaj proponuje nam się uchwalić. Pytanie, co się stanie w przypadku, 
kiedy akurat ten inwestor, o którym słyszymy, ale tylko z wypowiedzi pana 
Grudzińskiego i radnych, bo ja nie słyszałem nazwy inwestora ani z ust pana 
dyrektora, ani pana Prezydenta. Czy chodzi o te firmę Church Land 
Development, czy to jest ten inwestor i co się stanie w przypadku kiedy  
w jakiejś nieodległej perspektywie ta firma dojdzie do wniosku, Ŝe to 
pozwolenie na budowę albo odsprzeda albo odstąpi jakiejś innej firmie, czy to 
porozumienie będzie obowiązywało i w jaki sposób, kto będzie ponosił 
odpowiedzialność w przypadku niezrealizowania tego porozumienia, skoro 
kapitał jak wiemy tej spółki wynosi 50 tys. zł i do tej wysokości ta spółka moŜe 
ponosić odpowiedzialność.? 



 88 

 
Dyr. Hajdorowicz 
Odpowiadam na pierwsze pytanie skąd mamy badania opinii publicznej – jest to 
część zleconej przez nas analizy wykonanej przez Eurotest Instytut Usług 
Marketingowych w Gdańsku, podpisany pan prof. Wojciech Wroński. Jest to 
bardzo wiarygodna i porządna firma na rynku takich usług w Polsce. Było to 
trybem zamówienia publicznego i został wybrany Gdańsk. Ja nie pamiętam w 
tej chwili, na jakiej ilości osób to jest robione, sadzę, Ŝe na minimum 1000, i nie 
będę tego szukał. Ja tylko znam tutaj końcowe wnioski i tabele. Dokument jest 
to dyspozycji.  
Teraz, jeśli chodzi o koszty i podpisane porozumienie. Inwestorem i podmiotem, 
który podpisał porozumienie jest spółka Church Land Development.  
W porozumieniu jest zapis o konieczności przeniesienia na inny podmiot 
gospodarczy, na innego inwestora tych zobowiązań w przypadku przekazania 
praw do terenu pod groźbą kar. Jeśli chodzi o kwoty to juŜ państwu 
tłumaczyłem, Ŝe poniewaŜ jest to trochę wróŜenie z sufitu, bo o ile w granicach 
planu to mamy dokładne warunki techniczne dotyczące infrastruktury i sieci, 
wręcz koncepcję, to poza planem wiadomo tylko, Ŝe trzeba zrobić drugie pasmo 
Al. Tysiąclecia i tutaj wyceny robione przez Biuro Planowania, przez Miejski 
Zarząd Dróg i przez inwestora, niezaleŜnie, po prostu się róŜniły siłą rzeczy, 
poniewaŜ nie ma dokumentacji, na której moŜna się oprzeć. Dokumentację 
wykona inwestor. I dlatego porozumienie nie opiewa na kwoty tylko na udział 
procentowy. Minimalna z tych wycen dotycząca Al. Tysiąclecia opiewa na 5 
mln zł, a maksymalna opiewa na 10 mln zł i proszę się nie dziwić, Ŝe to jest tak 
spora rozbieŜność, poniewaŜ nie mając projektu. I tutaj nie Ŝadnej złej woli, w 
takim przedziale się wahamy, a ja uŜyłem kwoty uśrednionej, czyli 7, a 
dokładnie 7,5 mln zł.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Mimo długiego doświadczenia samorządowego mniemam, Ŝe chyba cofamy się 
w samorządności, bo pan dyrektor pokazuje nam tutaj dokument dotyczący jakiś 
badań, natomiast zadałem wyraźne pytanie o to porozumienie. Czy to jest 
dokument tajny, bo moim zdaniem powinien być nawet na stronie internetowej 
miasta ten dokument, a przynajmniej do wglądu radnych, którzy mają 
decydować o tak istotnej decyzji dla tego miasta.  
 
Dyr. Hajdorowicz 
Panie radny bardzo mi przykro, ale ja jestem tylko dyrektorem niewielkiego 
Biura i ja tego dokumentu w rękach nie posiadam. Natomiast uczestniczyłem  
w rozmowach i w akcie jego spisania i stąd wiem, Ŝe taki dokument jest 
podpisany przez pana Prezydenta, dyr. MZD i inwestora.  
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Radny Robert Siejka 
W dalszym ciągu nie wiemy nic na temat tego porozumienia, a ja uwaŜam, Ŝe 
jeŜeli pan dyrektor mówi tu o wielu milionach złotych, które po stronie miasta 
musiałyby się znaleźć przy tej inwestycji to, jeśli radni mają dziś podejmować 
decyzję, to przynajmniej ja chciałbym znać taki dokument, wiedzieć, co tam jest 
spisane. Pan dyrektor mówił o groźbach jakiś i zapisach mówiących o karach  
w przypadku nierealizacji tego co tam jest zapisane. To ja zapytam jak taką 
spółkę o kapitele 50 tys. zł moŜna ukarać, więc dobrze by było gdybyśmy znali 
to porozumienie. I o to apeluję.  
 
Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Gdybym wiedział, Ŝe jest taka potrzeba to bym zaprosił wszystkich radnych do 
negocjacji. Te negocjacje ja prowadziłem ze strony Miasta razem z panem dyr. 
Wójcikiem i nie jest to wynik ostatnich dni tylko to jest wynik wieloletnich 
analiz, które równieŜ wynikały z tych kolejnych podjeść. Nie ma takiego 
sposobu Ŝeby zmusić partnera biznesowego Ŝeby robił coś poza granicą 
opracowania planu. śeby nie przywoływać i nie wypominać nikomu to 
chciałbym tylko przypomnieć, Ŝe budowa Reala w jakiś sposób wygenerowała 
dodatkowe 900 tys. zł, z których miasto skorzystało. W tej chwili to, co słuŜyć 
będzie Miastu, ale teŜ będzie słuŜyć oczywiście poprawnej obsłudze galerii to 
jest 7 mln zł po stronie potencjalnego inwestora. A teraz wychodzimy poza 
obszar tego opracowania, poza obszar takiego bezpośredniego oddziaływania 
tego obiektu handlowego i wchodzimy w Al. Tysiąclecia gdzie juŜ od dawna 
Politechnika nagabuje nas Ŝebyśmy przystąpili do rozbudowy i wykonania 
drugiego pasma. My byśmy na pewno do tego nie przystąpili, bo nie ma takich 
powodów. Oczywiście będą tam korki, Politechnika będzie miała kłopoty. I tutaj 
pojawił się klient, który moŜe nam dodatkowo sfinansować, mało tego myślę, Ŝe 
poprzez to, Ŝe wykorzystamy moŜliwości, jakie ma prywatny inwestor, 
doprowadzimy do takiej sytuacji, Ŝe to on zrobi projekt, bo wtedy przynajmniej 
zyskamy na czasie a dopiero później będziemy się tam dzielić kosztami, albo 
przełoŜymy to nie na koszty, tylko na zakres robót, bo wtedy nie będzie 
domniemań, Ŝe ktoś jakieś ciemne geszefty robi. Chciałbym jeszcze raz 
powiedzieć: ten inwestor wykłada 7 mln zł, wg szacunków, na obsługę 
bezpośrednią galerii i dokłada połowę kosztów do inwestycji, którą i tak 
powinniśmy zrobić, choć moŜe niekoniecznie w najbliŜszym czasie, to jest 
prawda. Bo teraz musimy zapewnić wkład własny do tych projektów, które 
generują, przyciągają dodatkowe pieniądze. Nie jest to Ŝadna tajemnica. Nie 
mam tego dokumentu przy sobie, bo nie mam powodów Ŝebym go ze sobą nosił. 
Jest to wglądu dla państwa radnych, poinformuję pana dyr. Wójcika Ŝeby 
udostępnił Wam ten dokument do wglądu. Nie ma tam nic więcej poza 
formalno-prawnymi sformułowaniami, które są wymagane w tego typu 
umowach, niŜ to, co powiedział pan dyrektor. Jest tam zapis, który mówi o tym, 
Ŝe jeŜeli nastąpi przeniesienie praw do tej umowy to do tego jest zobowiązany 



 90 

ten, kto to podpisał. Na dzień dzisiejszy nie ma powodów Ŝeby tam były jeszcze 
inne, ekstra zabezpieczenia typu kaucja czy coś takiego.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - 3 
Wstrzymało się - 7 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXVIII/652/2008  z dnia 3 
października 2008 roku w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania 
przestrzennego terenu "Kielce Śródmieście - Obszar 1.1 - Warszawska - Polna - 
Radiowa". 
 
Pkt. 14 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Alicja Obara, 
2. Renata Wicha, 
3. Regina Zapała, 
4. Stanisław Góźdź 

 
Pkt. 15 
 
Przewodniczący Rady Miejskie Krzysztof Słoń 
Przypominam, Ŝe 14 lutego uchwaliliśmy nadanie nazwy skwerowi przy ul. St. 
Staszica im. Jana Bularskiego. Nadanie skwerowi nazwy na celu uhonorowanie 
zasłuŜonego obywatela miasta Kielce poprzez nadanie powyŜszej nazwy 
miejscu w okolicach, którego stał kiedyś jego dom. Pułkownik dr Jan Bularski 
do roku 1939 był lekarzem Kieleckiego Garnizonu, był dowódcą Szpitala 
Wojskowego w Kielcach oraz Naczelnym Lekarzem IV Pułku Piechoty 
Legionów i Szefem Sanitarnym Kieleckiego Okręgu AK. Po powrocie  
z bezpośrednich działań wojennych rozpoczął pracę w Szpitalu w Kielcach, tam 
prowadził konspiracyjne leczenie partyzantów AK, oficerów polskich, a takŜe 
śydów. Został aresztowany 15 października 1943 roku i z rozkazu niemieckiego 
okupanta w dniu 24 października 1943r. został rozstrzelany na Słowiku koło 
Kielc. To tytułem przypomnienia, jak zadeklarowałem naszym 
przedstawicielom mediów. 
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Radny Jacek Wołowiec 
Panie Prezydencie Sygut do pana chcę skierować te słowa, bo na wstępie 
zaatakował mnie pan, Ŝe niejako w sposób niecny wykorzystuję fakt, Ŝe Miasto 
zakupuje bilety Klubu dla młodzieŜy szkolnej. Chciałbym zwrócić uwagę, ja 
dysponuję artykułem, na który pan się powołał. To jest artykuł z 2 października 
i ja stwierdziłem w nim następującą kwestię, Ŝe pan, panie Prezydencie w wielu 
kwestiach związanych z oświatą wykazuje się małą skutecznością w działaniu. 
Kwestia dotyczyła między innymi korepetycji, które mają na celu 
przygotowanie uczniów do matury. Dlaczego mała skuteczność? Mianowicie 
przytoczę fakty, bo moŜe pan Prezydent Lubawski na ten temat nie wie. W lipcu 
odbyła się Komisja Edukacji gdzie stwierdzono następujące kwestie, Ŝe 
korepetycje cieszą się bardzo duŜą popularnością, przedstawione zostały ankiety 
nauczycieli, którzy składali jasne i wyraźne wnioski, Ŝe te zajęcia powinny się 
rozpocząć we wrześniu. Komisja w związku z tym podniosła taki wniosek, Ŝe 
zwróci się do pana Prezydenta o to Ŝeby te korepetycje rozpoczęły się we 
wrześniu. Minął sierpień, minął wrzesień, na ostatniej Komisji Edukacji pod 
koniec września pan Prezydent stwierdza, Ŝe dopiero ta ankieta, która pojawiała 
się we wrześniu uświadomiła mu fakt jak ogromne zapotrzebowanie jest na te 
korepetycje. Ba, pan stwierdza w wywiadzie, Ŝe mamy pasztet, bo  
w tegorocznym budŜecie nie było na to środków. W związku z tym pytam się, 
co robiono przez dwa miesiące Ŝeby pozyskać te środki? Nic. Dlatego mój apel, 
panie Prezydencie. Jak potrzeba to pan zachowuje się prawie jak król Midas, 
czego się pan nie dotknie to pan potrafi załatwić? UwaŜam, Ŝe w kaŜdej kwestii 
związanej z oświatą tak pan powinien postępować, bo za chwilę pojawi się fakt, 
Ŝe Klub Solos Cortile sekcja pływacka będzie potrzebował pieniędzy, takowe 
pieniądze są, a do końca roku nie zostanie ogłoszony konkurs. I tylko taki zarzut 
pod pana adresem – więcej skuteczności we wszystkich kwestiach, które 
dotyczą sportu, jak i równieŜ edukacji. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Panie radny, jak juŜ pan przyniósł tą gazetę to trzeba było ja przeczytać całą. 
Rzecz dotyczy zupełnie czegoś innego, ja o zupełnie czymś innym mówiłem  
w tym swoim oświadczeniu. Mówiłem na temat drugiego akapitu, którego pan 
nie zacytował. To po pierwsze. Po drugie, jeŜeli pan mówi o lipcowym 
posiedzeniu Komisji to powinien pan powiedzieć radnym, Ŝe w odpowiedzi na 
państwa stanowisko Wydział Edukacji dał odpowiedź następującą, Ŝeby to było 
jasne, były to pierwsze ankiety, nie były wszystkie, poniewaŜ była sesja 
poprawkowa matury, więc my nie mogliśmy zebrać całego materiału, 
czekaliśmy do końca sierpnia i stąd pełna analiza dokonana przez panią ElŜbietę 
Czerwonkę moŜliwa była dopiero pod koniec września. W niektórych szkołach, 
zwłaszcza w technikach, jak w Elektryku, liczba oblanych matur była znacząca, 
stad tamte dane były bardzo sondaŜowe. I teraz rzecz najistotniejsza – nie jest 
prawdą, Ŝe najistotniejszym wnioskiem z badań był wniosek o terminie. 
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NajwaŜniejszym wnioskiem z badań w klasach maturalnych był inny wniosek,  
a mianowicie brak harmonizacji siatki godzin obowiązkowych w szkole, siatki 
zajęć czytaj prywatnych korepetycji i wyjazdów weekendowych do Krakowa, 
Warszawy na korepetycje i naszych korepetycji. Badani, to dopiero wyszło jak 
mieliśmy pełne badania wskazywali, Ŝe główną przyczyną było zbyt późne 
rozpoczęcie zajęć. Nieprawda, badani wskazywali punkt wyjścia – zacznijcie 
wcześniej to unikniecie tego błędu głównego, czyli braku harmonizacji. A brak 
harmonizacji powodował niezwykle niską frekwencję, czyli problem był daleko 
bardziej złoŜony. Wracając do rzeczy chodziło mi panie radny o zupełnie coś 
innego. Chodziło mi o to, Ŝe stanął pan na czele w Kielcach ruchu, który 
występuje przeciwko zaangaŜowaniu Rady Miasta w tym Prezydenta w pomoc 
dla Klubu Korona. Stanął pan na czele ruchu protestującego kupowaniu 
dzieciom biletów. Ja miałem do pana pretensje tylko o to, Ŝe do realizacji tego 
celu uŜył pan mojej akcji pt: „”korepetycje miejskie”. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Andrzeju Sygut, pan chyba inaczej spogląda na pewne informacje, a ja 
spoglądam inaczej. Jedna z uwag, które padły na Komisji Edukacji był fakt, Ŝe 
korepetycje spełniają swoją rolę, ale Ŝeby one przyniosły pełny efekt zajęć musi 
być więcej i one muszą się rozpoczynać we wrześniu. Druga kwestia, panie 
Andrzeju Sygut, pan się bardzo myli, Ŝe ja stanąłem na czele ruchu, który jest 
przeciwny temu Klubowi. Bo prawda jest taka, ja się z tego Klubu wywodzę  
i mnie na serce leŜy dobro tego Klubu, a Ŝeby potwierdzić fakt, Ŝe nie jestem 
przeciwny temu Klubowi, to szanowny panie, głosowałem na sesji budŜetowej 
za tym Ŝeby temu Klubowi przyznać te pół miliona złotych. Ba, nie byłem 
przeciwny przekazywaniu biletów Klubowi, nie źle, nie przekazywaniu biletów 
dla młodzieŜy kieleckich klubów, ale na innej zupełnie zasadzie, albo za darmo, 
albo za przysłowiowa złotówkę. 
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Będę się musiał odnieść do dwóch spraw. Pierwsza sprawa to pewne 
wyjaśnienie, bo została tutaj wywołana Komisja Edukacji. Faktycznie Komisja 
lipcowa przyniosła efekty dwóch ankiet: ankiet uczniów i ankiet nauczycieli. 
Komisja wrześniowa rozszerzyła się o ankiety od dyrektorów szkół i tam 
jeszcze jest oprócz harmonizacji, taki był wniosek młodych ludzi, Ŝe zajęcia 
korepetycji miejskich zaczynały się zbyt późno albo teŜ duŜa grupa miała teŜ 
wniosek by zajęcia nie odbywały się w sobotę ze względu na trudny dojazd, 
przypominam, Ŝe w szkołach średnich mamy około 50 % osób dojeŜdŜających 
do Kielc. Wszystkie te trzy grupy podkreślały, Ŝe najlepiej by było gdyby 
korepetycje miejskie zaczęły się jak najwcześniej. I Komisja aplikowała właśnie 
o tego typu kwestie. Druga rzecz to jest ta, która wystąpiła dziś na sesji, być 
moŜe ja mam złe rozumienie wystąpienia pana Grudzińskiego. Po prostu ja 
mówię „nie” tezom rasistowskim na tej sali. Pan Gruziński w swojej 
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wypowiedzi uŜył takiego określenia:, „Ŝe nawet Cygan”. Przepraszam bardzo 
gdyby Rom był radnym to nie rozmawialibyśmy z nim, czy uniewaŜnilibyśmy 
wybory. Trzeba głośno powiedzieć, Ŝe w Radzie Miasta rasizmowi mówimy 
„nie”, przynajmniej ja. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Zakupiliśmy 80 sztuk automatów do sprzedaŜy biletów w autobusach miejskich, 
mamy w planie zakup dalszych. Natomiast chodzi o taką zasadę: wchodząc do 
autobusu, kiedy wcześniej sprzedawał je kierowca jest napis, Ŝe brak biletów  
u kierowcy nie zwalnia z obowiązku posiadania tego biletu. Czyli człowiek bez 
biletu w autobusie jest skazany na mandat, podczas gdy my nie po to wydajemy 
pieniądze na automaty Ŝebyśmy z powodu zepsutego automatu płacili mandaty. 
Nie moŜe być takiej sytuacji, Ŝe pasaŜer wchodząc do autobusu  
z przeświadczeniem, Ŝe tam sobie kupi bilet, nie zakupi go jak jest zepsuty 
automat. Ten zapis jest po prostu nieadekwatny, trzeba karać tylko tych, którzy 
jadą autobusem bez biletu, gdzie są sprawne automaty. 
 
Radna Renata Wicha 
Zostałam zobligowana do zadania krótkiego pytanie. Chciałam zwrócić uwagę 
na jedno niepokojące zjawisko, rozpoczął się rok szkolny i rozpoczął się rok 
szkolny w szkołach językowych. Spójrzmy jak wygląda nasze miasto. KaŜde 
drzewo jest oblepione informacjami o zapisach, itd.. Moje pytanie brzmi czy są 
jakieś słuŜby nad tym złym procederem. To jest przecieŜ w aktach prawnych, Ŝe 
drzew nie naleŜy oklejać. Prośba moja, aby słuŜby porządkowe mogły się tą 
sprawa zająć. 
 
Pkt. 16 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 3 października 2008 roku. 
 
 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała               Krzysztof Słoń 
 


