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

która odbyła się w dniu 20 listopada 2008 roku, w godz. 10.00 – 19.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. Nieobecni 
radni: Stanisław Góźdź i Włodzimierz Wielgus. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 30 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 20listopada 2008 roku. 
 
Witam panie i panów radnych, witam Panów Prezydentów, informuję, Ŝe  
w zastępstwie pana Prezydenta Lubawskiego, który właśnie odbywa podróŜ do 
USA funkcję Prezydenta pełni zgodnie z przepisami pan Prezydent Andrzej 
Sygut, a więc witam pana Prezydenta i jego zastępców, a takŜe kierowników 
wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szczególnie gorąco witam wśród nas urzędników z miasta partnerskiego 
Winnica, którzy przyjechali do Kielc w ramach realizowanego projektu 
„samorządowe Tygrysy Europy”. Goście z Winnicy spotkali się w naszym 
ratuszu z przedstawicielami władz miasta. Celem tego projektu jest 
przekazywanie najlepszych doświadczeń z funkcjonowania samorządu 
terytorialnego w róŜnych obszarach działalności na najniŜszym szczeblu 
administracji w Polsce. Działania projektu są odpowiedzią na zapotrzebowanie 
strony ukraińskiej i realizowane były poprzez organizację i przeprowadzenie 3 
modułów szkoleń na Ukrainie oraz 1 wizyty studyjnej w Polsce. Projekt 
finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP w ramach 
programu „Pomoc zagraniczna 2008r. – działalność samorządów”. Do 20 
listopada uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę w zakresie funkcjonowania 
polskiego samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta Kielce. 
Bardzo proszę, aby w tej chwili głos zabrał w imieniu naszych gości Pan Jan 
Glinczewski Prezes Fundacji JEDNOŚCI WINNICA – KIELCE, dyrektor 
Polskiej Szkoły Niedzielnej w Winnicy 
Szanowni Państwo Przewodniczący, 
Szanowni Prezydenci, 
Szanowna Wysoka Rado,  
Szanowni Goście 
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Pozwólcie mi w imieniu całej delegacji wysłowić szczere podziękowania za 
wszystko to, co właśnie Kielce robią dla Winnicy. Robota na dzień dzisiejszy ja 
uwaŜam, jest zrobiona ogromna. I to jest rok szczególny nie tylko, dlatego Ŝe 
jest to jubileusz 50-lecia przyjaźni Winnicko - Kieleckiej, ale dlatego Ŝe 
nareszcie zrobiono oprócz haseł o przyjaźni zrobiono pewne realne, konkretne 
kroki. ChociaŜby weźmy ten ostatni krok, kiedy przyjechaliśmy na staŜ, na 
posłuchanie jak to się dzieje w Urzędzie Miejskim w Kielcach w ramach 
projektu „Samorządowe Tygrysy Europy”. Chciałbym podziękować za takie 
kroki konkretne, które nareszcie ruszyły z martwego punktu sprawę Winnicy. 
To przede wszystkim ogromny wkład Kielce w to, Ŝe w Winnicy od 1 stycznia 
2009 roku zostanie otwarty Konsulat RP. To bardzo wielkie osiągnięcie i w tym 
sukcesie jest, co najmniej 90 % wkładu Urzędu Miejskiego w Kielcach. Przede 
wszystkim, jaka rewolucja nastąpiła? Została nareszcie po kilkunastu latach 
wysiłku odsłonięta wmurowana tablica im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
przebywał w Winnicy w maju 1920 roku przed pochodem na Kijów. Były 
oczywiście siły, które opierały się odsłonięciu takiej tablicy, ale Kielce w 
osobach Prezydenta Miasta pana Wojciecha Lubawskiego, który postawił 
kwestie, Ŝe musza być wreszcie konkrety w tej współpracy, osobisty wkład pana 
Janusza Kozy i pana Tomasza Boguckiego, który włoŜył niesamowite wysiłki i 
twardość charakteru w to Ŝeby ta tablica została wmurowana. Na odsłonięcie 
tablicy było wielu honorowych gości, niestety delegacja województwa 
kieleckiego, która była w składzie ponad 100 osób, bo były w tym czasie Dni 
Kultury Świętokrzyskiej, ale z władz wojewódzkich przyszły tylko dwie osoby. 
Śpiewał na tej uroczystości chór z naszej Szkoły Niedzielnej, ubrany w koszulki 
podarowane przez Urząd Miasta Kielce, tzn. w kolorach biało-czerwonych z 
napisem Kielce, dlatego miejscowa prasa ogłosiła, Ŝe to wystąpił chór właśnie w 
ramach współpracy chórów i Ŝe miasto Kielce nigdzie nie było wspomniane. 
Słyszałem, Ŝe równieŜ tu w mediach coś trochę pomylono, co kto włoŜył i 
zrobił. Dlatego proszę media kieleckie podkreśli ć, Ŝe właśnie to wszystko 
zrobiono dzięki wkładowi samorządu miasta Kielce. Chciałbym przede 
wszystkim podziękować za to, co państwo robicie dla odrodzenia polskości na 
tych terenach. Teraz Polaków prawie wynarodowiono i obecnie dokładamy 
bardzo duŜo wysiłku, aby odrodzi, chociaŜ kropelkę tego bogactwa, które było, 
a nawet jeszcze do roku 1935, kiedy w obwodzie winnickim było 358 szkół 
polskich. Na dzień dzisiejszy nie zwaŜając na hasło o przyjaźni polsko – 
ukraińskiej nie ma Ŝadnej polskiej szkoły w naszym województwie i w miećcie 
Winnica. Tylko w Szkole Nr 7 jest język polski jako język obcy i działa, z 
niezbyt wielka cięcia przyjmowana, nasza Szkółka Niedzielna przy parafii pw. 
Matki Boskiej Anielskiej. Do naszej szkoły chodzi ponad 200 osób w wieku od 
5 do 30 lat. JuŜ drugi rok nasza Szkoła jest zapraszana, na rachunek UM Kielce, 
na Letnia Szkołę Języka Polskiego i Kultury, za co serdecznie dziękujemy. Po 
wmurowani tablicy poświeconej Józefowi Piłsudskiemu w oczach polskich 
Winnica wzrosła niesamowicie. Konsul RP i Ambasador RP, którzy niedawno 
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obchodzili Święto Niepodległości powiedzieli, wprost, Ŝe teraz nareszcie jest w 
Winnicy miejsce gdzie delegacje polskie mogą składa kwiaty i wieńce, ku 
pamięci pobytu tam Polaków. Fundatorem tablicy jest Miasto Kielce i to na 
szczęście jest zapisane na niej, chociaŜ próbowano nam wmówić, Ŝe tego zapisu 
nie powinno być. Wmurowanie tej tablicy znacząco pomogło w tym, Ŝe powstał 
w Winnicy Konsulat RP, który nie tylko będzie placówką dyplomatyczną, ale 
przede wszystkim placówką kulturalną o co dalej się stara Miasto Kielce. 
Chciałbym w imieniu naszych „Tygrysic” samorządu ukraińskiego podziękować 
za to szkolenie, które się odbyło w 4 etapach i mamy nadzieję, Ŝe to szkolenie 
jeszcze będzie trwało dalej szlakiem indywidualnego staŜu. Bo kto jak nie 
Kielce pokaŜą stronie ukraińskiej jak powinien wyglądać prawdziwy samorząd. 
Ostatnimi laty nie moŜemy narzekać na nieuwagę ze strony Prezydenta Miasta 
pan Włodzimierza Grossmana, ale on jako pierwszy z merów buduje Europę  
u siebie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje na górze Ukrainy. I dlatego 
Ŝyczę Państwu owocnych obrad, dziękujemy za wszystko, co zrobiono, 
dziękujemy za lekcję demokracji, którą usłyszymy i mamy nadzieję, Ŝe sesja 
Rady Miejskiej będzie przebiegała w spokojnej atmosferze. Dziękuję serdecznie 
Państwu. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Usłyszeliśmy w słowach Pana Prezesa wiele sympatii i satysfakcji, Ŝe 
współpracujemy ze sobą i jest to współpraca oparta na przyjacielskich 
kontaktach. A swoja drogą chcę Pana Prezesa zapewnić, Ŝe wielu z naszych 
samorządowców chciałoby stanąć na czele takiej delegacji. 
 
Radny Jan Gierada 
Chciałem pana Prezesa poinformować, Ŝe dwa miesiące temu w Szpitalu,  
w którym ja pracuję, jestem dyrektorem tego Szpitala, duŜego szpitala w 
województwie świętokrzyskim, liczącego ponad 600 łóŜek, była delegacja z 
Winnicy – 6 lekarzy. Moje wystąpienie jest takie informacyjne dla państwa, Ŝe 
zajęli śmy się nimi w taki sposób polski, słowiański. Ale owocem tego spotkania, 
tego obejrzenia Szpitala jest to, Ŝe obecnie przybywa u mnie w Szpitalu lekarz 
Winnicy, kardiolog, pan Wiktor, który uczy się koronografii, koronoplastyki, 
przy operacjach bajpasów i innych operacjach kardiochirurgicznych. Ustaliłem z 
tymi lekarzami, Ŝe dyrektor z Winnicy nawiąŜe ze mną kontakt zaraz po 
Nowym Roku, poniewaŜ państwo macie jeden andiograf na 250 tys. ludzi, 
zaczynacie w tym temacie cos robić to ja postanowiłem, Ŝe poproszę moich 
wybitnych fachowców Ŝeby zrobili kilkanaście czy kilkadziesiąt koronografii 
czy koronoplastyk, nie będziemy tego robić tego Pani Tymoszenko, bo jest 
zdrowa kobieta, ale tym, którzy potrzebują i oczekują na to, a mamy w tym 
temacie duŜe doświadczenie. A moŜe i ja pojadę do Winnicy Ŝeby zobaczyć,  
a juŜ się wybieram parę lat, być moŜe i ja się czegoś nauczę, zwłaszcza  
w obszarach takich, które są lepsze niŜ u nas w Szpitalu. Takie wycieczki 
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zawsze kształcą i myślę, Ŝe nawiąŜemy współpracę w wielu innych dziedzinach 
medycyny, poniewaŜ Szpital mój dysponuje kilkunastoma oddziałami: 
internistycznymi, chirurgicznymi, ortopedycznymi, laryngologia, okulistyka, 
itd.. Jest, z czego wybierać, jest się gdzie uczyć, a myślę, Ŝe państwo macie 
dziedziny lepsze od naszych i my się teŜ u Was, czegoś nauczmy. Taka 
wymiana pozwoli na współpracę, na przyjaźń. Zdobycie wiedzy jest majtkiem i 
dlatego informuje o tym państwa, Ŝe taka więź i taka współpraca na skutek 
naszych kontaktów obopólnych została nawiązana, z czego ja osobiście się 
bardzo cieszę.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Panie Prezesie wspomniał Pan, Ŝe chcecie uczestniczy tutaj w lekcji demokracji 
i spodziewam się, Ŝe takowa lekcja rzeczywiście będzie tutaj miała miejsce, 
prawdopodobnie będzie ona dosyć długa, więc jeśli macie jakiś autobus to na 
razie go powstrzymajcie. Śmiem twierdzić, Ŝe tu dzisiaj będzie nawet eksplozja 
demokracji. 
 

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. 
Witam szczególnie serdecznie wśród nas pana Pawła Pierścińskiego wybitnego 
artystę fotografika rozsławiającego kielecka ziemie od ponad pół wieku. 
Cieszymy się z Pana obecności i z tego, Ŝe dzisiejszą sesję ozdabiają Pana prace 
jak widzimy opiewające piękno nie tylko kieleckiego krajobrazu, ale równieŜ 
piękno mieszkanek naszego regionu. Szanowny Panie Pawle bardzo cieszymy 
się z Pana obecności i pozwoli Pan teraz, Ŝe w Imieniu całej Rady Miasta oraz w 
imieniu Pana Prezydenta przekaŜemy Panu na pamiątkę dzisiejszego spotkania 
kwiaty oraz grawerton następującej treści: 

 
Panu PAWŁOWI PIER ŚCIŃSKIEMU 

 
 
 
 

WYBITNEMU ARTY ŚCIE FOTOGRAFIKOWI,  
TEORETYKOWI FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ,  

ORGANIZATOROWI RUCHU FOTOGRAFICZNEGO,  
TWÓRCY KIELECKIEJ SZKOŁY KRAJOBRAZU,  

 
W PODZIĘKOWANIU ZA PONAD PI ĘĆDZIESIĘCIOLETNI Ą PRACĘ 

TWÓRCZĄ, KTÓRA ROZSŁAWIŁA ZIEMI Ę KIELECK Ą, A JEGO 
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UCZYNIŁA JEDNYM Z NAJWA śNIEJSZYCH AUTORYTETÓW 
POLSKIEJ SZTUKI 

 
W SIEDEMDZIESI ĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN, W UZNANIU JEGO 

OGROMNYCH ZASŁUG DLA PROMOCJI NASZEGO MIASTA I 
REGIONU, WYRAZY SZACUNKU SKŁADAJ Ą 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY   PREZYDENT MIASTA 

MIEJSKIEJ       
KRZYSZTOF SŁOŃ     WOJCIECH LUBAWSKI 
 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Kielcach 
20 listopada 2008 r. 

 
 
Głos zabrał Pan Paweł Pierściński 

Jest to wieli zaszczyt dla mnie i dla całej kieleckiej fotografii, Ŝe doszło 
do takiego spotkania, sadzę, Ŝe jest to spotkanie o wymiarze historycznym. 
Chciałbym z tej okazji zaprezentował tezę o istnieniu w Kielcach stolicy 
krajobrazu fotograficznego, silnego centrum fotograficznego, nad którym 
pracowaliśmy właśnie te 50lat. Zacznę od początku, bo nasza historia jest 
bardzo bogata i predestynuje nasze miasto do tego Ŝeby było tą stolicą 
krajobrazu fotograficznego. 
W 2009 roku młoda dziedzina sztuk plastycznych, fotografia obchodzi 170 - 
lecie ogłoszenia wynalazku. Na ziemiach polskich fotografia narodziła się w 
Kielcach i od tego czasu jej dzieje wiąŜą się w sposób nierozerwalny z naszym 
miastem i z regionem świętokrzyskim. W roku narodzin fotografii (1839), 
własne doświadczenia przeprowadził i przedstawił opinii publicznej, inŜynier 
gubernialny Maksymilian STRASZ. Kielczanin wykonał pierwsze na ziemiach 
polskich fotografie, a w późniejszym okresie opublikował cztery podręczniki 
dagerotypii i fotografii, słuŜące polskim fotografom przez ponad 50 lat. InŜynier 
Maksymilian STRASZ w pełni zasłuŜył na miano ojca polskiej fotografii. 
Na Ziemi Kieleckiej powstawał i dojrzewał wielki ruch polskich patriotów, 
dąŜących do zjednoczenia kraju pozostającego w ponad 100 letniej niewoli, 
rozdartej pomiędzy zaborcami (Rosja, Niemcy, Austro - Węgry). Jedyną 
dozwoloną formą przejawiania uczuć patriotycznych w tamtym okresie było 
ukazywanie widoków ukochanej Ojczyzny i dokumentowanie śladów polskości 
naszego kraju. Zadanie to w pełni świadomie podjęło Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze (1906). Jego działacze uznali fotografię za główny i najlepszy 
instrument dokumentowania urody zniewolonego kraju i ocalenia pamiątek 
narodowych. Właśnie w PTK powstał wielki program fotografii krajoznawczej, 
zwanej niekiedy równieŜ fotografią patriotyczną. Ideę przyjęły i zrealizowały 
rzesze polskich fotografów. Świadomość społecznego posłannictwa fotografii 
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oraz skala i zasięg funkcjonowania ruchu, postawiły polską fotografię na 
pierwszym miejscu w światowej fotografii dokumentalnej tamtych lat. 
W tym unikalnym programie zaznaczyła się działalność kieleckich 
krajoznawców. JuŜ na początku XX wieku, jako jeden z pierwszych w kraju, 
powstał Kielecki Oddział PTK, który zorganizował własne muzeum pamiątek 
narodowych oraz pierwsze w kraju schronisko turystyczne na Św. Katarzynie 
(1908). Jeden z twórców PTK, Aleksander Janowski oglądając ruiny okazałego 
zamku w Ogrodzieńcu, sformułował ideę ochrony naszego dziedzictwa 
kulturowego. Wkrótce teŜ Ziemia Kielecka stała się terenem pierwszych 
naukowych wypraw fotograficznych organizowanych na terenie Gór 
Świętokrzyskich. W kaŜdej wyprawie uczestniczyli naukowcy róŜnych 
dyscyplin oraz obowiązkowo fotograf. Na pierwszej wyprawie (1909) funkcję 
dokumentatora wypełnił Kielczanin Edmund Massalski. Wyprawy w sposób 
istotny przyczyniły się do opracowania załoŜeń ruchu fotografii krajoznawczej. 
Przez dziesięciolecia Ziemia Kielecka wydała wielkich fotografów (Józef 
Grodzicki, Antoni Borowiec, czy rodzina Przypkowskich). W roku 1933 
powstało pierwsze stowarzyszenie fotograficzne, Sekcja Fotograficzna przy 
Kieleckim Oddziale Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W ciągu kilku lat 
pracy Sekcja zorganizowała ogólnopolskie wystawy fotografii (1933) oraz 
ocenioną jako wydarzenie roku (1936). Ewenementem w pracy Sekcji (i 
zarazem zjawiskiem unikalnym w polskiej i światowej fotografii) było 
zorganizowanie noworocznej szopki satyrycznej poświęconej fotografii (styczeń 
1934). 
Tradycje fotografii krajoznawczej ponownie odŜyły w Kieleckim Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (1955) oraz były kontynuowane (po 
jego przekształceniu) w posiadającym osobowość prawną, Świętokrzyskim 
Towarzystwie Fotograficznym. (1961). Na trwałe w historii polskiej fotografii 
zapisało się dokonanie członków ŚTF, którzy stworzyli kierunek estetyczny 
nazwany „Kielecką Szkołą Krajobrazu”. ZałoŜenia teoretyczne oraz kanony 
estetyczne KSK zostały wypracowane w trakcie działalności artystycznej 
„Grupy Roboczej” przy ŚTF (1962 - 1988). „Złote lata” kieleckiej fotografii 
wpłynęły na kształt polskiej fotografii, w której juŜ wkrótce zarysował się 
renesans tematyki pejzaŜowej. 
KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU to szerokie i proste spojrzenie na 
krajobraz, dostrzeganie jego matematyczno - geometrycznej struktury oraz 
przedstawienie istotnych cech polskiego kraj obrazu rolniczego II połowy XX 
wieku w formie dokumentu fotograficznego, tworzonego z troską o walory 
estetyczne utworów fotograficznych. Kieleccy fotografowie utrwalili 
artystyczny obraz swojej ziemi, stworzyli portret ziemi, który powinien 
powiększyć zbiory Muzeum Wsi Kieleckiej, przedstawieniami świętokrzyskich 
„szachownic” i „pasiaków”, jakŜe typowego obrazu wsi polskiej odchodzącej w 
przeszłość. 
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Nazwa: Kielecka Szkoła Krajobrazu określa: po pierwsze - kierunek estetyczny 
wypracowany przez kieleckich fotografów; po drugie - zespół autorów, artystów 
fotografików zasłuŜonych w propagowaniu kieleckiej twórczości fotograficznej 
oraz po trzecie - działalność promocyjną kieleckiego centrum fotograficznego 
(na terenie regionu, w kraju a takŜe poza granicami). Swoje działania KSK 
zaadresowała do wszystkich polskich fotografów, co odróŜnia ośrodek kielecki 
od innych centrów fotograficznych, nakierowanych na rozwój własnego 
środowiska. Wypada zauwaŜyć, Ŝe działania kieleckiego środowiska 
fotograficznego obejmowały teren całego kraju i w minionym okresie były 
jedyną formą sprzeciwu fotografów polskich przeciwko oficjalnie popieranym 
nurtom sztuki polskiej. Świadomość ta towarzyszyła Kielczanom juŜ od „I 
Biennale” (1968), które przez polskich fotografów zostało ocenione jako 
najlepsza metoda podtrzymywania i reaktywowania tematyki pejzaŜowej, 
stanowiącej najpiękniejszą tradycję polskiej sztuki. 
Piszący te słowa, w szczególności stwierdził słabość i tendencyjność krytyki 
artystycznej, zagubionej w preferowaniu tak zwanej „nowej fotografii”. 
Postanowił pisać o fotografii, zamysł zrealizował w 1975 roku, a jednym z 
pierwszych tekstów było teoretyczne uzasadnienie pracy środowiska („Kielecka 
Szkoła Krajobrazu” - Kielce 1976). W tym samym czasie stwierdziłem, Ŝe w 
zakresie promocji i rozpowszechnienia twórczości fotograficznej, większe 
efekty moŜna uzyskać, działając z pozycji związku twórczego. Postanowiłem 
zbudować samodzielny okręg ZPAF w Kielcach. Realizacja tego projektu zajęła 
kolejną dekadę. Praca kieleckiego centrum pejzaŜu nasiliła się po 
zorganizowaniu Kieleckiej Delegatury ZPAF (1975) oraz Okręgu 
Świętokrzyskiego ZPAF (1978), a kolejne przyspieszenie pracy środowiska 
nastąpiło po uruchomieniu stałej GALERII FOTOGRAFII w Kielcach 
(17.09.1977). Galeria rozwinęła szeroką działalność promocyjną w Polsce i na 
świecie. Bowiem nie waŜne są mury (lokal prowizoryczny, tymczasowy), lecz 
działalność fotografów podejmujących kontakty i współpracę z całym 
fotograficznym światem. W ramach promocji kieleckiej szkoły krajobrazu, 
Okręg Świętokrzyski ZPAF zrealizował ponad 160 wystaw (w latach 1975 - 
1988). NajwaŜniejsze znaczenie dla utrwalenia pozycji kieleckiego centrum 
fotograficznego miały ekspozycje: „Piękno krajobrazu polskiego” we 
Francuskim Muzeum Fotografii (ParyŜ 1982) oraz w Muzeum Sztuki 
Współczesnej im. A. Puszkina (Moskwa 1984). 
NajwaŜniejszym dokonaniem środowiska były wielkie wystawy fotografii 
krajobrazowej, zaadresowane do wszystkich środowisk fotograficznych w 
Polsce. 
Organizatorom udało się przełamać zasadę izolacjonizmu, sankcjonującą 
rozdział środowiska „zawodowców” i „nieprofesjonalistów”. Kierownik 
Delegatury Kieleckiej ZPAF, Paweł Pierściński objął funkcję komisarza 
„Biennale Krajobrazu Polskiego” i wprowadził istotne zmiany do regulaminu 
imprezy (od „V BKP” w 1977 r.), którą zaadresowano do ogółu polskich 
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fotografów. WernisaŜowi wystawy towarzyszyły ogólnopolskie sympozja 
fotografii pn. „Krajobraz”. Obok posiadających najwyŜszą renomę „Dni 
Fotografii” w Kielcach, specjalne znaczenie dla polskiej fotografii miały wielkie 
wystawy problemowo - historyczne, zainicjowane i zrealizowane w Kielcach: 
„Polska fotografia krajobrazowa 19441984” (Kielce 1985) oraz „Krajobrazy 
świata w fotografii polskich podróŜników” (Galeria „Zachęta”, Warszawa 
1987). Kontynuacją tego kierunku stała się wystawa (i album) pn. „Mistrzowie 
Polskiego PejzaŜu 2000”, prezentująca dorobek polskich pejzaŜystów na 
przełomie wieków, tysiącleci i u progu przełomu „cyfrowego”, a takŜe wystawa 
(i album) pn. „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (2002). A ponadto do serii 
znaczących wydawnictw naleŜy włączyć (zredagowany w Kielcach) słownik 
biograficzny polskich fotografów (Wyd. ZPAF 2006). Imprezy kieleckie 
stworzyły nową jakość w polskiej fotografii pejzaŜowej. 
Wszystko, co dotyczyło fotografii krajobrazowej i działo się na terenie Polski w 
drugiej połowie XX wieku, związane było z kieleckim centrum twórczości 
fotograficznej. Członkowie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, a takŜe 
mieszkańcy Kielc mogą mieć powody do zadowolenia, a nawet dumy ze 
wspólnych osiągnięć. Kielce umocniły pozycję stolicy polskiego krajobrazu. Tu 
powstawały dzieła fotograficzne, imprezy oraz wydawnictwa. Utrwaliły one 
rolę, miejsce i znaczenie fotografii krajobrazowej w polskiej współczesnej 
twórczości fotograficznej. Stanowią one wkład polskich fotografów do skarbca 
kultury narodowej. 
W roku 150 lecia Fotografii Okręg Świętokrzyski ZPAF znajdował się w 
pełnym rozkwicie, co stwarzało wraŜenie, Ŝe kielecka fotografia osiągnęła 
apogeum rozwoju. Sytuacja uległa zmianie po 1989 roku. W kraju wystąpiły 
objawy ostrego kryzysu społeczno - ekonomicznego, a takŜe uwolnione zostały 
mechanizmy „wolnego rynku”, wobec których ZPAF musiał zmienić formy 
działania. Rezygnacja z kontynuowania „Biennale Krajobrazu Polskiego” 
sprawiła, Ŝe zaprzepaszczony został dorobek i przerwana ciągłość „Biennale 
Krajobrazu Polskiego”, co wydaje się stratą nieodwracalną dla polskiej kultury. 
W zamian powstały nowe, waŜne inicjatywy. Międzynarodowy Plener 
Fotograficzny ART. EKO wrósł w tradycję polskiej fotografii (XXI MPF odbył 
się w Opatowie 21 - 25.05.2008) i skutecznie podtrzymuje rytm pracy Okręgu 
Świętokrzyskiego ZPAF. Nowymi inicjatywami wystawienniczymi o zasięgu 
ogólnopolskim są: „Świętokrzyskie w obiektywie” oraz unikalny projekt pn. 
„śycie jest piękne...”, odbywający się z inicjatywy oraz przy wsparciu (patronat) 
Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego. Obydwie wystawy dopisały 
waŜne rozdziały do programu promocji regionu świętokrzyskiego oraz 
kieleckiej twórczości fotograficznej. Ciekawe efekty przyniósł projekt wystawy 
(i albumu fotograficznego) pn. „Kielczanie - z albumów rodzinnych”, 
zainicjowany i zrealizowany przez Muzeum Historii Kielc oraz Okręg 
Świętokrzyski ZPAF, zaś sama wystawa weszła do stałego programu 
działalności Muzeum, jako zbiorowy portret ludzi tworzących miasto. 



 9 

We wszystkich dokonaniach aktywność środowiska fotograficznego wspierała 
Rada Miasta Kielce, roztaczała opiekę oraz czynnie uczestniczyła w 
inicjowaniu, realizacji i organizacji projektów artystycznych kieleckiego 
środowiska fotograficznego. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe przełom wieków i przełom 
„cyfrowy” w technice fotograficznej spowodowały istotne przemiany w 
społecznym funkcjonowaniu fotografii. Nabiera ona coraz większego znaczenia 
w XXI wieku, w „erze obrazów”. WyŜsze uczelnie artystyczne i fotograficzne 
(74 na terenie Polski) kształcą fachowców w dziedzinie fotografii. Zmniejsza się 
ilość „samouków” i „samorodków” fotograficznych. Okręg Świętokrzyski 
ZPAF pracuje w zmienionych warunkach. Kontynuowana jest aktywna praca z 
kandydatami, stale powiększają się szeregi członków ZPAF (obecnie Okręg 
liczy 67 Ŝyjących członków i zajmuje drugie, za Warszawą, miejsce w kraju). 
Młode pokolenie w pełni przygotowanych fotografów, zasili kadrę firm, 
instytucji i przedsiębiorstw tworzących swoiste „laboratorium obrazów”. Pragnę 
zapewnić szanowną Radę Miasta Kielce, Ŝe fotografowie kieleccy wypełnią 
postawione zadania i będą dobrze słuŜyć promocji i rozwojowi współczesnego, 
naszego MIASTA. 
Myślę, Ŝe udało mi się uzasadnić rolę, jaką Kielce, kielecka fotografia 
odgrywają w naszym kraju. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, za te 
widome znaki w formie nagród, które otrzymałem dzisiaj. Chciałbym w moim 
imieniu i w imieniu wszystkich fotografików kieleckich powiedzieć, Ŝe 
będziemy dokładać starań Ŝeby nadal promować urodę ziemi kieleckiej w Polsce 
i za granicą. Bardzo serdecznie dziękuję. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za te słowa, za przypomnienie tej 
dziedziny Ŝycia artystycznego naszego miasta, do której Pan znaczny swój 
wkład Pan wniósł. Przy tej okazji dziękuję radnemu Zbyszkowi 
Marcinkowskiemu za tę inicjatywę i wsparcie techniczne przy przeprowadzeniu 
tej wystawy. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym, nawiązując do uhonorowania Pana Pawła Pierścińskiego, które 
zresztą jest w moim odczuciu satysfakcjonujące, poniewaŜ dostrzeŜono wielki 
autorytet fotografii artystycznej i osobę, która taką rangą cieszy się nie tylko  
w kraju, ale i za granicami, chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe ten autorytet właśnie 
w spojrzeniu na miasto, na region, jest autentycznym naszym promotorem tego 
miasta i tego regionu. Chciałbym tylko dodać, Ŝe Pan Paweł Pierściński oprócz 
licznych nagród, jego prace znajdują się w ParyŜu, Wrocławiu, Krakowie, a jego 
nazwisko widnieje między innymi w międzynarodowych encyklopediach 
fotografów oraz międzynarodowych słownikach fotograficznych. To jest 
najlepszy moment, aby zwrócić uwagę na to, Ŝe mamy osoby, które promują to 
miasto i naleŜałoby to uwypuklić i zaznaczyć. AŜ prosi się Ŝeby, na wzór BWA, 
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były stałe wystawy szczególnie właśnie dotyczące krajobrazu kieleckiego, które 
mogłyby jeździć po całym kraju i zagranicy. Tak to ma miejsce w innych 
krajach i te stałe wystawy cieszą się niesłabnącym powodzeniem i są po prostu 
najtańszą formą promocji Kielc. Dlatego w tym momencie chciałbym zwrócić 
uwagę na jeden szczegół. Na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się 
pod zakładką: kultura i twórcy kultury, znajdują się nazwiska twórców  
z dziedziny malarstwa, rzeźby, natomiast nie ma tam Pawła Pierścińskiego, nie 
ma przedstawicielki literatury, nie ma przedstawicieli muzyki. To wymaga 
uaktualnienia. Ta strona powinna być promocją dla tego miasta.  
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 13 listopada 2008 roku porządek obrad. Mieli takŜe 
moŜliwość, w prawem przewidzianym terminie, odebrać z Biura Rady Miejskiej 
projekty uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z 
załączonym do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynęły wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad dotyczące wprowadzenia: 

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

2. projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań 
zmierzających do złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie 
środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 zadań inwestycyjnych pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. 
Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” oraz ul. 
Orzeszkowej”. 

Wpłynął równieŜ wniosek Komisji Edukacji i Kultury z posiedzenie, które 
odbyło się w dniu 13 listopada 2008r., proszę o przedstawianie tego wniosku. 
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury  
Komisja w dniu dzisiejszym spotkała się jeszcze raz i wniosek na dziś brzmi, Ŝe 
Komisja prosi o zdjęcie z porządku obrad punktu 7. 6 czyli projektu uchwały w 
sprawie zmiany aktu prawnego o organizacji Szkoły podstawowej Nr 7 w 
Kielcach. Dwie pozostałe uchwały, które znalazły się w tym wniosku 
skierowanym do Pana Przewodniczacego uzyskały dzisiaj akceptację.  
 
Radny Robert Siejka 
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad ppkt. 24 w pkt. 7, a mianowicie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
PÓŁNOC – OBSZAR II – BĘCZKOWSKA – CIEKOCKA - PARK”. W 
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uzasadnieniu nie wdając się w szczegóły, najogólniej rzecz ujmując propozycja 
tego planu nie zawiera nawet jednego wniosku składanego przez mieszkańców 
tego rejonu. Odmawiano przyjmowania tych wniosków argumentując to 
Studium uwarunkowań, natomiast to samo Studium uwarunkowań nie 
przeszkadzało w tym samym czasie w wydawaniu pozwoleń na budowę osobom 
o znanych nazwiskach. Dlatego myślę, Ŝe trzeba dać Urzędowi trochę czasu 
Ŝeby propozycje planu dopracować tak Ŝeby nie dzielił on mieszkańców tego 
rejonu na równych i równiejszych. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Składam wniosek przeciwny wobec wniosku pana Przewodniczacego Siejki. 
Sytuacja jest dokładnie taka jak powiedział pan Przewodniczący. Następuje 
zabudowa terenu przeznaczonego pod tereny zielone i to taka zabudowa 
chaotyczna. I nieuchwalenie tego planu w efekcie zaowocuje wprost 
przeciwnym efektem, tzn. ten plan nie zablokuje dalszej zabudowy,  
a przeciwnie, otworzy moŜliwości zabudowy tego terenu w kolejnych 
miesiącach.  
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Chciałbym i bardzo o to państwa proszę, aby podczas dzisiejszego posiedzenia 
Rady punkt dotyczący SP Nr 7 został jednak rozpatrzony. Panie 
Przewodniczący ja mam tutaj pewien problem. Pan Przewodniczący Komisji 
zgłosił wniosek o zdjęcie i tego nie uzasadniał. Ja w tej chwili nie wiem, jakie są 
powody, dla których Komisja chce… 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę w takim razie o zajęcie miejsca a Pan Przewodniczący Jarek 
Machnicki przedstawi powody takiego właśnie wniosku Komisji. 
 
Przewodniczący Jarosław Machnicki 
Głównym powodem takiego wniosku jest to, Ŝe pojawiły się liczne wątpliwości 
i róŜne zakłócenia. RóŜne ośrodki przekazywały nam róŜne informacje i jakby 
do końca nie uzyskaliśmy potwierdzenia, przynajmniej z jednej strony, 
najbardziej właściwego. Czyli po prostu mamy nadal wątpliwości  
i chcielibyśmy się nad tym jeszcze zastanowić. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Jestem w coraz bardziej dziwnej sytuacji. Ja na to mogę powiedzieć tylko jedno 
– ja nie mam wątpliwości, Ŝe dziś Wysoka Rada tę kwestię powinna rozpatrzyć  
i uzasadnię to tylko w jeden sposób: realizacja tego zadania wymaga powaŜnych 
prac w budŜecie miasta Kielce, jeŜeli państwo odłoŜą to jeszcze o miesiąc to  
w tym momencie sprawa moŜe stać się bezprzedmiotowa. I choćby z tego 
względu, nie mogąc doczekać się uzasadnienia merytorycznego, proszę jednak, 
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aby państwo rozpatrzyli dzisiaj tę kwestię, poniewaŜ kwota 5 mln zł, na okrągło 
mówiąc, jest kwotą powaŜną w budŜecie gminy i ona na Komisji BudŜetu  
i Finansów musi być rozpatrzona. 
 
Radny Jacek Wołowiec  
Ta kwestia ma problem społeczny, dotyczy wielu osób i jeśli mamy podjąć 
właściwą decyzję to musimy mieć pełną informację. Było na to kilka miesięcy  
i takiej pełnej informacji nie otrzymaliśmy. Rzecz dotyczy dzieci, a nie 
przedmiotów. Moim zdaniem, panie Prezydencie, przy całym szacunku, nic się 
nie stanie, jeśli otrzymamy pełen obraz, pełne informacje, ile pieniędzy, co ma 
być wyremontowane, jak się będą odbywać lekcje w tej szkole. Wtedy z pełną 
świadomością moŜemy podjąć taką decyzję. Powiem więcej, bo obawiam się, Ŝe 
zaraz zostaną wyciągnięte potęŜne armaty, Ŝe jesteśmy przeciwko Szkole 
Specjalnej. Nie. Generalnie mówimy, jeśli się spojrzy na to z globalnego punktu 
widzenia, Ŝe projekt jest do zaakceptowania. Ale jak powiedziałem brakuje nam 
szczegółów i czas jest miesięczny na to Ŝeby nam te szczegóły przedstawić. Nie 
chcę głosować tak jak to było w przypadku SP 6, Gimnazjum Nr 3, SP Nr 16, Ŝe 
miałem pistolet do głowy przystawiony – muszę, bo inaczej coś nie zostanie 
zrealizowane. Jest czas Ŝeby się dobrze do tego przygotować.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Ja zauwaŜyłem przeraŜenie w oczach u naszych gości z Winnicy, Ŝe 
rzeczywiście było głosowanie z pistoletami, bo tutaj panie były bardzo 
zmartwione. Nic takiego nie miało miejsca. 
Słuchajcie państwo, bo to jest bardzo istotna sprawa czy podejmujemy dyskusję 
nad tym punktem teraz czy moŜe nie zdejmujmy go. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
W związku z tym chcę złoŜyć oświadczenia, Ŝe ja i moi pracownicy jesteśmy 
gotowi na tym posiedzeniu udzielić wszystkich odpowiedzi na kwestie 
formalne. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Nie róbmy dyskusji na projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Szanowni radni, zatem poddaję pod głosowanie kolejne zgłaszane wnioski 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Kielce na 2008r. (pr. Nr 2) 
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Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2008r. (pr. Nr 2). 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie 
działań zmierzających do złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie 
środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
zadań inwestycyjnych pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. 
Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” oraz ul. Orzeszkowej”. 
. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do 
złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadań inwestycyjnych pn. 
„Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 
Maja)” oraz ul. Orzeszkowej”. 
 
 
Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – BĘCZKOWSKA – 
CIEKOCKA - PARK”. 
 
Głosowanie. 
Za    – 8 
Przeciw   – 12 
Wstrzymało się  – 6 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek nie został przyjęty, powyŜszy projekt uchwały 
pozostaje w porządku obrad. 
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Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie zmiany aktu prawnego o organizacji Szkoły 
podstawowej Nr 7 w Kielcach. 
 
Głosowanie. 
Za    – 9 
Przeciw   – 14 
Wstrzymało się  – 3 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek nie został przyjęty, powyŜszy projekt uchwały 
pozostaje w porządku obrad. 
 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 

października 2008r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za 2007 rok. 
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
 
7. 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); 
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3) uchylająca uchwałę Nr XX/408/2008 Rady Miejskiej w Kielcach w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału 
sanitarnego w ulicy Bęczkowskiej w Kielcach; 

4) uchwalenia Programu współpracy w 2009r. Miasta Kielce z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego; 

5) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Miasto Kielce; 

6) 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; 

7) zmiany aktu prawnego o organizacji Szkoły podstawowej Nr 7 w 
Kielcach; 

8) nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Jana III 
Sobieskiego 30; 

9) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 
punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra 
Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta 
Kielce”; 

11) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 
jednego punktu w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Kielcach; 

13) wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do 
złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadań 
inwestycyjnych pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. 
Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” oraz ul. Orzeszkowej”; 

14) ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009; 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaŜy 
niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce 
wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania 
pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad 
sprzedaŜy lokali uŜytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich 
nabywaniu; 

16) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 28; 
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17) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ulicy Winnickiej 4; 

18) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy u. 
Rynek 5; 

19) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tujowej; 
20) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wojska 

Polskiego; 
21) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 

połoŜonej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 20 C; 
22) nabycia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa połoŜonego w Kielcach przy ul. Staszica 5 oraz 
prawa własności budynków posadowionych na tej nieruchomości; 

23) nabycia nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Prostej; 
24) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w 

Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce-Wschód – 
Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 
74, przedłuŜenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-
Mazur i Lubrzanki); 

25) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – 
OBSZAR I.2 CENTRUM – STASZICA, ZAMKOWA, KAPITULNA” 
na obszarze miasta Kielce; 

26) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – BĘCZKOWSKA – 
CIEKOCKA - PARK”; 

27) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 30 października 2008 roku. 
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Głosowanie. 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXIX/2008  z sesji, która odbyła 
się w dniu 30 października 2007 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Państwa, Ŝe Wojewoda Świętokrzyski – rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdziła niewaŜności uchwały Nr XXVIII/651/2008 z dnia 3 
października, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Kielce Północ – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”. 
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, na moje ręce, 
złoŜyło serdeczne podziękowania za udział radnych w kweście na ratowanie 
Starego Cmentarza w Kielcach, w dniach 1-2.11.08r.. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym radnym, którzy wzięli udział w 
obchodach rocznicy 11 listopada. Bardzo serdecznie dziękuję radnym, którzy 
reprezentowali Radę w poczcie sztandarowym. Przy Pomniku Niepodległości 
czyniła to pani radna Renata Wicha, pan radny Jarosław Machnicki i pan radny 
Daniel Walas. Natomiast w Katedrze i przed Pomnikiem Czwórki Legionowej 
te honory pełnili: pan radny Tomasz Bogucki, pan radny Marian Kubik i pan 
radny Zbigniew Piątek. Bardzo serdecznie Wam za tę postawę w imieniu całej 
Rady dziękuję. 
Przypominam wszystkim o tym, Ŝe do 15 stycznia wnioski o przyznanie 
dorocznej Nagrody Miasta Kielce. Wnioski te mogą być składane przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach, Komisje RM, Kluby Radnych, 
Prezydenta Miasta, organizacje gospodarcze, społeczne i zawodowe. 
Interpelacje między sesjami złoŜył radny Mariusz Goraj. 
 
Pkt. 5 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W nawiązaniu do informacji złoŜonej na poprzedniej sesji, informuję, iŜ 
Pierwszy Urząd Skarbowy porównał 18 złoŜonych oświadczeń majątkowych 
z treścią uprzednio złoŜonych oświadczeń oraz z zeznaniami podatkowymi za 
2007 rok, w wyniku, czego stwierdził, iŜ radni wypełniając oświadczenia 
powielili błędy z lat ubiegłych. 
W analizowanych oświadczeniach stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− nie wykazano dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej 
działalności zarobkowej, bądź wykazano je w kwotach innych niŜ wynika 
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ich wysokość z zeznań podatkowych czy informacji o dochodach 
znajdujących się w Urzędzie Skarbowym; 

− wpisano wartości posiadanych nieruchomości w kwotach odbiegających 
od wartości wykazanych w poprzednich oświadczeniach. 
W przeciwieństwie do Drugiego Urzędu Skarbowego, Ŝaden z radnych 

nie został pochwalony za prawidłowe wypełnienie druków oświadczenia. 
 
Pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski przedstawił informację o pracy 
między sesjami. 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 
października 2008 roku wydałem: 
• 22 zarządzenia dotyczące: 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2008r. – 
Nr 329/2008, Nr 335/2008, Nr 337/2008, Nr 344/2008,  

- projektu uchwały budŜetowej Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 345/2008, 
- ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 

Schronisku MłodzieŜowym w Kielcach – Nr 327/2008,  
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego Św. 

Aleksandra w likwidacji w Kielcach – Nr 338/2008,  
- zmiany Zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 341/2008,  
- zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. wdraŜania 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
Miasta Kielce na lata 2008 – 2013 – Nr 328/2008, 

- upowaŜnienia dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Kielce do zwalniania z opłat za korzystanie z 
posiłków w stołówkach – Nr – 346/2008,   

- ustalenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 2 i w Zespole 
Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach – Nr 347/2008, 

- powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu „Rewitalizacja 
zabytkowego Śródmieścia Kielce – etap I”  i etap II– Nr 339/2008, Nr 340/2008,  

- wyraŜenia zgody na rozbiórkę zabudowań stanowiących własność Gminy  
Kielce – Nr 343/2008, 

- powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania, zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kusocińskiego 51 – Nr 336/2008, 

- zmiany Zarządzenia Nr 237/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie 
powołania Komisji do przeprowadzania rokowań w przedmiocie nabycia 
nieruchomości na rzecz Gminy Kielce – Nr 332/2008, 
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- nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, połoŜonej a Kielcach przy 
ulicy Chorzowskiej – Nr 330/2008, Nr 331/2008, 

- nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału we współwłasności 
niezabudowanej nieruchomości, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wojska 
Polskiego – Nr 342/2008, 

- wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonej w Kielcach: 
� przy Al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 333/2008, 
� przy Al. Ks. Jerzego Popiełuszki – Nr 334/2008, 

- sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kochanowskiego 28A – Nr 348/2008. 

• 4 decyzje i 1 postanowienie w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta.  

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 
 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
PoniewaŜ nie mogę w tym punkcie wygłosić tej formuły, Ŝe wszystkie opinie 
Komisji są pozytywne, dlatego będę, bazując na notatkach od pań, które 
protokołują posiedzenia Komisji, ale tam gdzie są jeszcze sprawy jakieś 
wątpliwe pytał Przewodniczących Komisji o opinię.  
 
Pkt. 7. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 1).  
Przyjęcie tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów budŜetu miasta 
Kielce o kwotę 4 548 708 zł, zmniejszenie planu wydatków budŜetu miasta 
Kielce o kwotę 25 032 159 zł oraz zmniejszenie planu przychodów budŜetu 
miasta Kielce o kwotę 29 580 867 zł. Proponujemy równieŜ zmiany w 
zadaniach inwestycyjnych rocznych na rok 2008 oraz zmiany w limitach 
wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010. 
Proponujemy równieŜ zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budŜetowych. NajpowaŜniejsze zapisy tego projektu są 
następujące: proponujemy zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 
4 440 000 zł na następujące zadania: 
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−  zakup od Spółki Apollo Film z siedziba w Krakowie nieruchomości wraz 
z budynkami, połoŜonej w Kielcach przy ul. Staszica 5 kwotę 3 510 000 
zł, 

− dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych 
wymagających opieki kwotę 600 000 zł, 

− wypłatę zasadzonej od gminy Kielce na rzecz Przedsiębiorstwa 
Przemysłowo-Handlowego „Nida” Spółka z o.o. Kielce kwoty 130 065 zł 
wraz z ustawowymi odsetkami 189 420 zł oraz kosztami procesu 10 545 
zł, tj. razem 330 000 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w 
Kielcach. 

Na powyŜsze zadania proponuje się przeznaczy środki ze zwiększenia planu 
dochodów o kwotę 6 326 625 zł, w związku z uzyskanymi ponadplanowymi 
dochodami z tytułu zbycia udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Bielach o kwotę 5 396 625 zł, podatku od środków 
transportowych od osób prawnych o kwotę 600 000 zł, podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 330 000 zł. 
Proponujemy równieŜ zmniejszyć plan wydatków bieŜących o kwotę 516 836 zł 
przewidzianych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych 
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i geodezji o kwotę 510 000 zł, 
prowizji za inkaso od posiadania psów przez Wydział Podatków o proponujemy 
zmniejszyć plan dochodów z tytułu sprzedaŜy lokali uŜytkowych, gdyŜ 
przewidujemy, Ŝe plan dochodów z tego źródła nie zostanie wykonany.  
Proponujemy wprowadzenie do budŜetu miasta środki finansowe w łącznej 
kwocie 129 249 zł, które Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia przeznaczy na 
realizacje programów wykonywanych przez jednostki tego Wydziału. 
Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 180 000 zł z tytułu opłaty 
adiacenckiej oraz z tytułu zniesienia współwłasności. Zwiększa się plan 
dochodów z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności o kwotę 180 000 zł z uwagi na większe niŜ przewidywano 
zainteresowanie przekształceniem prawa uŜytkowania w prawo własności.  
Wydział kultury, Turystyki i Promocji Miasta wnioskuje, aby oszczędności w 
kwocie 37 854 zł powstałe w wyniku procedur przetargowych na realizację 
przez KCK zadań i zakupów inwestycyjnych, przenieść na zwiększenie dla 
KCK dotacji podmiotowej (wykonany zostanie remont w budynku KCK klatki 
schodowej prowadzącej do galerii sztuki współczesnej „Winda”). 
W maju br. Rada przeznaczyła kwotę 600 000 zł na rozpoczęcie projektu 
realizowanego przez MOPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Promocji Integracji Społecznej”. Dzisiaj umowa podstawowa, zasadnicza 
została juŜ podpisana w związku z tym jest moŜliwe Ŝeby środki te przeznaczyć 
na inny cel i proponujemy, aby one pozostały w budŜecie MOPR i aby je 
przeznaczyć na sfinansowanie opłat za pobyt osób skierowanych przez Gminę 
Kielce do domów pomocy społecznej.  
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Proponuje się przenieść plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 148 539 zł 
z zadań opisanych w projekcie, a zwolnione środki proponuje się przeznaczyć 
na wydatki bieŜące tj. utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne tj. 
„przebudowa ul. Orlej i Koziej”, „budowa ul. Granicznej”, „budowa 
oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Panosz”, „budowa dróg wraz z 
kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych w osiedlu Ostra 
Górka”. 
Zmniejsza się, w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji wydatków 
inwestycyjnych, plan wydatków o łączną kwotę 7 480 042 zł i w związku z tym 
proponuje się zmniejszyć plan kredytu długoterminowego przewidzianego do 
zaciągnięcia w 2008r. o tę kwotę.  
W budŜecie miasta zaplanowano wydatki na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego w wysokości 21 737 825 zł Szpitala Miejskiego oraz Zespołu 
Opieki Zdrowotnej. W związku tym, Ŝe została zakończona likwidacja obu tych 
jednostek, proponuje się zmniejszenie planu wydatków oraz planu przychodów 
o tę kwotę z w/w tytułów.  
Proszę o podjęcie uchwały. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Zainteresowała mnie w projekcie kwota 2 403 461 zł z tytułu sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych, o którą to kwotę ma być zmniejszony plan dochodów. Jakich lokali 
w tym roku państwo nie chcecie sprzedać, Ŝe uszczuplamy dochody miasta  
w tak znaczący sposób? 
 
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM 
Panie Przewodniczący przecieŜ ta sprawa była juŜ omawiana na Komisji 
BudŜetu i Finansów i pan dobrze wie, Ŝe jest to spowodowane zmianą uchwały, 
którą Wysoka Rada podjęła w lipcu br. dotyczącą zmian z zasadach sprzedaŜy 
lokali uŜytkowych. Będziemy mieli dziś pierwszy symptom tego. Teraz Rada 
będzie wyraŜać zgodę na sprzedaŜ kaŜdego lokalu w formie opinie.. PoniewaŜ 
uprawomocnienie uchwały nastąpiło dopiero w październiku, bo to jest prawo 
miejscowe i musiało być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. To jest powód, z którego nie uda nam się wykonać planu 
sprzedaŜy lokali uŜytkowych, przecieŜ pan doskonale o tym wie.  
 
Radny Jarosław Karyś ad vocem 
PoniewaŜ panie dyrektorze skierował pan to bezpośrednio do mnie, równieŜ 
bezpośrednio chcę odpowiedzieć. Na Komisji była mowa o takim wariancie  
i o takim powodzie zmniejszenia przychodów, natomiast była teŜ mowa o innym 
wariancie, o którym pan dyrektor zapomniał tutaj wspomnieć, Ŝe w związku  
z proponowaną uchwałą zbywania budynków nzoz-ów w trybie 
bezgotówkowym, Ŝe tak powiem, takich nzoz-ów było w Kielcach na ten rok 
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zaplanowanych było 3. To będzie właśnie przyczyna niezrealizowania tych 
dochodów. Proszę, więc Ŝeby pan wspomniał o wszystkim. Wydaje mi się, Ŝe 
poniewaŜ nzoz-y były wycenione bardzo wysoko ta kwota, która wynika z tego 
zmniejszenia planu dotyczy bardziej tych 3 nzoz-ów niŜ nieruchomości, które 
były uwzględniane w planie.  
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
Lokale uŜytkowe to takŜe budynki przychodni. Ja podkreślam, Ŝe 
najwaŜniejszym elementem, poniewaŜ w naszym planie sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych na ten rok nzoz-y były tylko jedną z wielu pozycji. Największą 
częścią, nawet, jeśli nie sprzedamy tych nozo-ów w tym roku, gdyby nie było 
nowelizacji uchwały w sprawie zasad sprzedaŜy lokali uŜytkowych, bylibyśmy 
w stanie wykonać plan. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie, Ŝe my 
chcieliśmy, pomimo Ŝe mieliśmy moŜliwość prawnie sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych, pomimo braku wejścia w Ŝycie uchwały nowelizującej. My jednak 
zdecydowaliśmy się jednak, poniewaŜ uwaŜamy, Ŝe obowiązują w stosunku do 
radnych zasady fair play, stąd jeŜeli Rada podjęła uchwałę i chce co do kaŜdego 
lokalu mieć osobną opinię, uwaŜaliśmy, Ŝe naleŜy to uszanować i sprzedaŜ 
została wstrzymana.  
 
Radny Robert Siejka 
Pani Skarbnik chodzi mi o kwotę 3 510 000 zł, którą proponuje pani 
przeznaczyć na zakup nieruchomości od spółki Apollo Film. Moje pytanie jest 
skąd ta kwota się wzięła? A wątpliwości moje pochodzą z lektury gazet 
kieleckich, gdzie ponoć ta nieruchomość jest wystawiona w przetargu za cenę 
wywoławczą 4 mln zł. Czy tak kwota nie zablokuje moŜliwości uczestnictwa  
w tym przetargu? 
 
Skarbnik Barbara Nowak 
3,5mln zł jak wynika z tego projektu, pochodzi ze zwiększenia planu dochodów, 
natomiast pozostała cześć jest juŜ zabezpieczona w planie wydatków Wydziału. 
Łącznie jest zabezpieczona kwota 4,5 mln zł. 
 
Radny Grzegorz Fitas 
Mamy w projekcie pozycję dotyczącą wypłaty zasądzonej od gminy Kielce na 
rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Nida” Spółka z o.o. Kielce 
kwoty 130 065 zł wraz z ustawowymi odsetkami 189 420 zł oraz kosztami 
procesu 10 545 zł, tj. razem 330 000 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Kielcach, o co tu chodzi? 
 
Skarbnik Barbara Nowak 
Pamiętacie państwo, Ŝe sprawa ciągnęła się kilka lat, a związana była z tym, Ŝe 
miasto chciało przejąć i na drodze sądowej miało się to odbyć. Niestety sprawę 
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gmina przegrała z Przedsiębiorstwem „Nida”, a jak przegrała sprawę to 
wszystkie koszty związane z tym trzeba ponieść.  
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja BudŜetu i Finansów RM. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 4 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/682/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2008 rok (projekt nr 2). 
Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2008r. oraz 
dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008-2010. Państwo otrzymaliście tekst jednolity 
„limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-
2010”. 
Ponadto w uchwale proponujemy kwotę 49 937 zł uzyskanych z oszczędności 
przetargowych prowadzonych przez MOSiR, przenieść na zwiększenie dla 
MOSiR dotacji celowej. Proponujemy równieŜ przeniesienie planu wydatków 
pomiędzy zadaniami Gminy i zadaniami Powiatu w części dotyczącej środków 
przeznaczonych z zakresy oświaty i wychowania, a przeniesienia dotyczą kwoty 
2 543 661 zł.  
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta wnioskuje o przeniesienie kwoty 
74 000 zł z zaplanowanego zakupu sprzętu elektronicznego na zadanie 
inwestycyjne pn. „ instalacja centrali i przełączenie sieci telekomunikacyjnej w 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego 6 dla Miejskiego Urzędu 
Pracy”. 
Proponuje się zmianę nazwy zadania pn. „Geopark Kielce – rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku” na 
zadanie pn. „Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia”, na które w 
budŜecie 2008r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 257 512 zł. 
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Proszę o uchwalenie proponowanych zmian. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja BudŜetu i Finansów RM. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/683/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2008 rok. 
 
Pkt. 7. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały uchylający uchwałę Nr XX/408/2008 Rady Miejskiej w Kielcach w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w ulicy 
Bęczkowskiej w Kielcach. 
W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie poŜyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w ulicy Bęczkowskiej w Kielcach 
wnoszę o uchylenie tej uchwały w całości. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja BudŜetu i Finansów RM. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/684/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku uchylającą uchwałę Nr XX/408/2008 Rady Miejskiej w 
Kielcach w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w 
ulicy Bęczkowskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 4 
 
Pan Jerzy Król dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
w 2009r. Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący j.s.t. obowiązek 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Treść 
tego Programu macie państwo w projekcie uchwały i zawiera on jego cele, jak 
równieŜ podmioty, do których jest adresowany oraz dziedziny, w których ten 
Program działa. Proszę o przyjęcie tego Programu. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i 
Zdrowia RM. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/685/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy w 2009r. 
Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
Pkt. 7. 5 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce. 
Zmiana w systemie opłat jest konsekwencją zmian w ustawie o systemie 
oświaty. W świetle tych regulacji proponujemy, aby publiczne przedszkola 
prowadzone przez gminę Kielce w wymiarze 6 godzin (8.00 – 14.00), 
obejmujące realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego, 
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zajęcia z rytmiki, naukę religii i język angielski dla dzieci 5 i 6-letnich, były 
bezpłatne. Natomiast rodzice wnosiliby dodatkowa opłatę w wysokości 25 
złotych za kaŜdą godzinę ponad te 6 godzin. Te 25 zł to wynik analizy 
wynagrodzeń nauczycieli i personelu pomocniczego. JeŜeli chodzi o 
konsekwencje finansowe generalnie mogę powiedzieć, Ŝe obecne cięŜary 
związane z posłaniem dziecka do Przedszkola nie ulegną większym zmianom. 
Bardzo proszę państwo o przyjęcie tej uchwały. 
 
Radny Mariusz Goraj 
W paragrafie 1 tej uchwały jest mowa o ramach godzinowych, Ŝe te zajęcia będą 
bezpłatnie prowadzone pomiędzy godziną 8.00 a 14.00. Mam pytanie czy jeśli 
ktoś zechce na przykład oddać dziecko od godziny 7.00 do 13.00, to czy będzie 
musiał za tę godzinę dopłacić? W paragrafie 2 jest mowa o świadczeniach 
dodatkowych. Czy mógłby pan zdefiniować, co znaczy: świadczenia 
dodatkowe, czy to chodzi o sam pobyt dziecka w tym Przedszkolu czy chodzi o 
jakieś zajęcia dodatkowe czy o sam pobyt? Trzecie pytanie takie techniczne, i ja 
mówię z własnego doświadczenia jako rodzic, od kiedy wreszcie będzie moŜna 
płacić przelewami za Przedszkole, bo do tej pory praktyka jest taka, iŜ te opłaty 
musza być wnoszone gotówkowo. Ja dostaję wiele takich sygnałów, ze idziemy 
z postępem czasów, prawie kaŜdy dysponuje kontem internetowym, natomiast z 
tym jest jakiś problem. Czy Urząd planuje wprowadzić taką zasadę? 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Odpowiadam na pytanie pierwsze: program pracy Przedszkola jest następujący, 
Przedszkole zaczyna pracować od godziny 8.00, a do tej godziny jest okres tzw. 
schodzenia się dzieci. Dzieci przyprowadzane są w róŜnych porach i tego się nie 
liczy, takŜe nie będą rodzice płacić za ta godzinę z okresu schodzenia się. 
Dodatkowe zajęcia, które określone są w paragrafie 1, a które Wysoka Rada 
rozwiązała w poprzednim roku, a mianowicie, język angielski, rytmika i religia 
są realizowane bezpłatnie dla wszystkich dzieci. Natomiast dodatkowym 
zajęciem, za które się płaci te 25 zł jest realizacja funkcji dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych powyŜej 6 godzin pobytu. Natomiast na 
ostatnie pytanie nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, kiedy będzie moŜna 
płacić z komputera. 
 
Radny Mariusz Goraj – ad vocem 
Mam dzieci w Przedszkolu, nawet dwoje, i jeszcze jedno pytanie czy opłata 
dodatkowa będzie wnoszona za pobyt tego dziecka powyŜej 6 godzin czy za 
prowadzone w ramach tych dodatkowych godzin, zajęcia dydaktyczne. Bo jeŜeli 
tak to przy załoŜeniu, Ŝe średni pobyt dziecka w Przedszkolu to czas pracy 
rodziców, to będzie dodatkowo kwota około 50 zł miesięcznie. 
 
 



 27 

Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Do tej pory rodzice płacili 50, 70 i 90. Stąd porównując z cięŜarami 
dotychczasowymi z cięŜarami, które są w tej chwili, niewielkie będą to róŜnice.  
 
Radny Grzegorz Fitas 
Czy był szacowany koszt obciąŜenia jednej rodziny na dziecko ile by to teraz 
wychodziło w miesiącu? 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
To zaleŜy od tych godzin. JeŜeli będzie to jedna godzina będzie to 25 zł, jeŜeli 
dwie godziny to 50 zł, trzy 75 zł miesięcznie plus tzw. wsad do kotła. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Takie wyjaśnienie: do tej pory w całej Polsce były opłaty stałe za Przedszkole. 
Powiem tak, u nas te opłaty są bardzo niskie, bo w innych miastach są bardzo 
wysokie. Ustawa o systemie oświaty wprowadziła coś takiego, Ŝe Przedszkola 
de facto w tych godzinach muszą być bezpłatne, 6 godzin. W związku z tym my 
dodatkowe godziny, czyli od godz. 14.00, pobieramy opłatę. JeŜeli przedszkolak 
jest w Przedszkolu codziennie do godz. 15.00, to rodzic płaci 25 zł miesięcznie.  
 
Radny Robert Siejka 
Chciałem dotknąć trochę innego wątku, chodzi o naukę religii w Przedszkolach. 
Chciałem zapytać pana Prezydenta czy wzorem szkół ta nauka religii będzie się 
odbywała w godzinach porannych, czyli od 8.00, czy w tych ostatnich czyli 
przed 14.00. Bo mimo zdecydowanej większości, zdaję sobie z tego sprawę, nie 
wszystkie dzieci i nie wszyscy rodzice są katolikami. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
UłoŜenie rozkładu zajęć naleŜy do kompetencji dyrektora. Dyrektor jest 
pedagogiem i przy układaniu takiego planu te wątpliwości, które pan wyraził, 
winien uwzględnić. Tu się nie da jednym strychulcem tego zrobić. Jesteśmy 
krajem gdzie dominują katolicy, ale z nauczania religii korzystają takŜe dzieci 
rodziców innych wyznań i dla nich są organizowane na innych zasadach grupy 
międzyoddziałowe, międzyszkolne czy międzyprzedszkolne. KaŜdorazowo to 
jest uzgadniane na wniosek określonej parafii pastora, popa czy mułły. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zdziwiony jestem, Ŝe pan Prezydent nie odpowiedział panu radnemu Gorajowi 
na pytanie czy moŜna będzie przelewem płacić. Ja uwaŜam, Ŝe pan radny Goraj 
ma prawo juŜ dzisiaj, nie czekając na jakiekolwiek inne rozwiązania, zapłacić 
przelewem, bo kaŜda placówka, równieŜ przedszkolna ma swoje konto i jak 
poda to konto, to pan radny Goraj moŜe spokojnie przelać opłatę równieŜ formą 
internetową. Dziwię się, Ŝe pan Prezydent nie odpowiedział na pytanie radnego 
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Goraja, bo jest decyzja pani Skarbnik Ŝeby odchodzić od przyjmowania 
pieniędzy w placówkach na rzecz przelewania pieniędzy i ujednolicić konta  
w banku Ŝeby moŜna było wprowadzić konsolidację jako Miasto całe. 
Przypominam, Ŝe przedszkola i szkoły są jednostki budŜetowymi Miasta i to, co 
powie pani Skarbnik jest święte. Trzeba, więc doprowadzić do takiej sytuacji, Ŝe 
pan radny Goraj i wszyscy rodzice korzystający z usług przedszkolnych będą 
mogli tego typu operacje prowadzić. 
 
Radny Mariusz Goraj – ad vocem 
Ja niezmiernie szanuję wiedzę i autorytet pana radnego Boguckiego w zakresie 
finansów miejskich i bardzo się cieszę, Ŝe mam takie wsparcie z jego strony, 
dlatego Ŝe z tym nie jest najlepiej. Bardzo cięŜko jest od dyrekcji Przedszkoli 
uzyskać ten numer, aby te przelewy mogły być dokonane.  
 
Radny Jan Gierada 
Ja mam propozycję, jeśli mój przyjaciel pan radny Goraj ma kłopoty z 
uzyskaniem numeru konta Przedszkola, Ŝe by to zgłosił na piśmie do dyrektora 
Tomali o zwolnienie tego dyrektora.  
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji i Kultury RM. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/686/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce. 
 
Pkt. 7. 6 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
Przedstawiony projekt jest jednym z całej serii uchwał dotyczących aktualizacji 
kosztów jednego punktu, który jest podstawą najniŜszego wynagrodzenia,  
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w tym przypadku w ZSO Nr 17 i SP Nr 33. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej 
uchwały. 
 
Radna Alicja Obara 
Mam prośbę, moŜe nie konkretnie do tej uchwały, ale generalnie, bo pan 
Prezydent powiedział, Ŝe to jest taka seria, podnosimy wartość punktu  
w szkołach i placówkach. Ja mam prośbę by w przyszłym roku w budŜecie 
miasta zabezpieczyć środki na waloryzację płac pracowników administracji  
i obsługi, poniewaŜ to zapewni jakąś regulację, jakąś ciągłość. Jeśli będziemy  
w budŜecie zapewniać w kaŜdym roku waloryzację płac wtedy ci pracownicy 
zawsze będą mieścić się w widełkach płacowych i nie będzie takiego bałaganu 
jak był dotychczas. Jeszcze raz bardzo proszę o przemyślenie tej sprawy  
i zabezpieczenie środków na waloryzację płac. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji i Kultury. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/687/2008 z dnia 20 
listopada 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. 7. 7 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmiany 
aktu prawnego o organizacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kielcach. 
Najkrócej mówiąc wprowadza się zmianę w orzeczeniu organizacji tej Szkoły 
wydanym przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Kielcach w dniu 10 maja 
1983 roku, zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego adresu, a mianowicie z 
ulicy Szkolnej 29 na ulicę Zimną 16. Zakładając, Ŝe państwo będą na ten temat 
dyskutować ja w tym wstępnym uzasadnieniu pozwolę sobie zwrócić uwagę na 
następujące aspekty. Po pierwsze punktem wyjścia, a w efekcie i tego 
przedłoŜenia dzisiejszego było posiedzenie Komisji Edukacji w Szkole 
Specjalnej na ul. Urzędniczej w wyniku, którego to posiedzenia Komisja 
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wystąpiła z wnioskiem o poprawienie warunków nauczania w Szkole 
Specjalnej. Szkoła ta, która mieści się w internacie po dawnym OHP, oprócz 
warunków stwierdzonych przez Komisję na równieŜ rygor Sanepidu, który się 
kończy. W wyniku tego stanowiska urzędnicy Wydziału Edukacji dokonali 
analizy sytuacji i stwierdzono, Ŝe po pierwsze Szkoła Specjalna powinna się 
mieścić w tym osiedlu, czyli dzielnicy Grunwaldzka. Dlaczego? Dlatego, Ŝe na 
terenie tej dzielnicy znajduje się internat prowadzony przez Siostry, w którym 
jest 70 dziewcząt upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym, które są 
uczennicami tej Szkoły. Po drugie dzielnica jest połoŜona centralnie z punktu 
widzenia Dworców PKP i PKS, a takŜe Busów. A jest to waŜne, dlatego bo do 
Gimnazjum ponad 60 % uczniów jest spoza gminy Kielce, jest z terenu powiatu 
a nawet województwa. Jedna trzecia uczniów z poziomu szkoły podstawowej 
jest z terenu spoza Kielc. Stąd poszukiwania szły w tym kierunku. Wybrano 
budynek szkoły przy ul. Zimnej, w którym, o czym państwa radnych spoza 
Komisji informuję, jest 21 sal dydaktycznych o powierzchni 3200 m2 i jest w tej 
chwili 10 oddziałów gimnazjalnych. Czyli mamy sytuację, w której połowa 
budynku nie jest wykorzystywana. To znaczy ona jest wykorzystywana  
w sposób taki, Ŝe sale gimnastyczne zaczęto zamieniać na sale informatyczne, 
siłownię, sale do rytmiki, ect.. Bo normalnie były puste, a nawet jedna sala 
lekcyjna jest takim składzikiem. I stąd biorąc pod uwagę sytuację 
demograficzną w tym rejonie, i tym, Ŝe będziemy mieć łącznie 21 sal 
dydaktycznych plus sala gimnastyczna i 23 oddziały. Czyli mamy sytuację: 23 
oddziały i 22 sale. Ja tę wiadomość tak wybijam z myślą o dwóch członkach 
Komisji, a mianowicie panu Adamowi Jaskóle i panu Jacku Wołowcu, dlatego 
Ŝe obaj byli pracownikami nadzoru pedagogicznego i są w stanie od razu 
powiedzieć, jaki jest wskaźnik zmianowości w tej szkole. Gdyby nawet doszło 
do pewnego pogorszenia warunków nauczania, ja podczas jednego ze spotkań  
z rodzicami zaŜądałem, powiedziałem, i dziś to powtórzę, ja mam prawo 
domagać się od państwa pewnego wyrzeczenia, jeŜeli do niego dojdzie, na rzecz 
dzieci upośledzonych. PoniewaŜ celem głównym jest Szkoła Specjalna. JeŜeli 
ktoś tę Szkołę Specjalną oglądał, jeŜeli ktoś oglądał Szkołę dla Dzieci 
Autystycznych w Słowiku, nie powinien mieć Ŝadnych wątpliwości, Ŝe musimy 
w trybie nadzwyczajnym, takŜe ponaglani przepisami instytucji sanitarnych, to 
zrobić. Te dzieci będą się uczyć, mówię o dzieciach ze Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum, w warunkach dobrych, zgodnych ze standardami edukacyjnymi i 
sanitarnymi określonymi przez nadzór rządowy. Dlatego proszę, aby państwo to 
rozwiązanie zaakceptowali. My przewidujemy, kwotę 5 mln zł na modernizację 
trzech obiektów, a mianowicie obiektu na ul. Szkolnej gdzie byłaby Szkoła 
Podstawowa wraz z oddziałami autystycznymi, Gimnazjum i Szkoła Nr 7 w 
budynku na ul. Zimnej i wreszcie sprawa dotycząca równieŜ dzieci specjalnej 
troski, a mianowicie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Musimy  
w związku ze wzrastającymi potrzebami dzieci w zakresie pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej, róŜnego rodzaju dysfunkcji przybywa, liczba 
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dzieci korzystających z tej Poradni jest coraz większa i dotychczasowa siedziba 
w internacie na ul. Tysiąclecia, ani pod względem wielkości, ta placówka 
obsługuje 50 000 dzieci. Nie ma Ŝaden mowy o intymności, prywatności, tam 
się przychodzi z dziećmi z problemami, rodzice mają problemy, to są bardzo 
trudne sprawy i dlatego pragniemy, aby dzieci upośledzone i dzieci, które mają 
problemy w tych dwóch instytucjach mogły uzyskać skuteczną pomoc. Na 
koniec jedna uwaga: Kielce szczycą się, Ŝe pani Anna Dymna miała piękne 
podsumowanie pracy z dziećmi upośledzonymi. Wszyscy byliśmy z tego 
zadowoleni i bardzo dobrze. Ja chcę państwu przypomnieć, Ŝe w 1991 roku jako 
Kurator w trybie natychmiastowym, nagłym musiałem tę Szkołę przenosić od 
Ojców Salezjanów do tymczasowej siedziby w tym internacie. Ten tymczasowy 
okres trwa do tej pory. Ja apeluję do państwa o wyobraźnię. W pierwszym 
tygodniu wywalono nam wszystkie szyby, tak te dzieci zostały w tej dzielnicy 
przyjęte. Pomógł nam Ksiądz Proboszcz Edward Skotnicki. W tym momencie te 
dzieci zostały tam zaakceptowane przez wszystkich. Ale proszę brać pod uwagę 
i ten aspekt Ŝebyśmy w wyniku tych naszych bardzo spektakularnych dyskusji 
nie budzili demonów, których budzić nie wolno. Na koniec apeluję do rodziców 
dzieci z SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 1, aby zaakceptowali to rozwiązanie  
i oświadczam, Ŝe zrobimy wszystko, aby pod względem materialnym  
i organizacyjnym te placówki działały dobrze. Czy jesteśmy wiarygodni? 
Świadczą o tym działania na ul. Prostej po SP Nr 13, świadczy o tym w tej 
chwili praca, jaką w tej chwili prowadzi dyr. Jaroń na ul. Wojewódzkiej i prace 
jakeśmy zrobili w SP Nr 27 i SP Nr 16, gdzie dokonano ogromnym wysiłkiem 
potęŜnej modernizacji. Jednym słowem państwa proszę o akceptację  
a środowisko ul. Grunwaldzkiej proszę o obywatelską postawę. Obywatelska 
postawa to jest takŜe postawa pewnej rezygnacji na rzecz słabszego, chorego, 
biednego. 
 
Pani Joanna Grosman przedstawicielka Rady Rodziców przy Gimnazjum 
Nr 1 w Kielcach 
Projekt tej uchwały jest bezprawny, bezzasadny, niewykonalny. Bezprawny, bo 
powołując się na ustawę o systemie oświaty w Polsce przytacza artykuły, które 
nie mają z tą sprawą nic wspólnego. Art. 5 c pkt. 1 mówi o tym, Ŝe organ 
samorządu pełni kompetencje organu prowadzącego a odpowiednie punkty art. 
58 mówią o zakładaniu szkoły, a nie o jej przenoszeniu. Bezprawny, poniewaŜ 
zakłada, Ŝe moŜna poprawiać sytuację jakieś grupy obywateli kosztem innej. 
Bezzasadny, bo po przeniesieniu SP Nr 7 do Gimnazjum tylko pogorszą się 
warunki nauki dla dzieci obu tych szkół, a dzieci ze Szkoły Specjalnej nadal nie 
będą miały lepszych warunków, będą czekały aŜ się wyremontuje budynek przy 
ul. Szkolnej. Bowiem zamiar wyraŜony w uzasadnieniu nie jest Ŝadnym 
zobowiązaniem, nie ma Ŝadnej wiąŜącej mocy prawnej. Niewykonalny, bo 
budynek przy ul. Zimnej 16 jest za mały na potrzeby obu tych szkół. Tysiąclatki 
w naszym mieście były budowane według 3 projektów, nasza jest najmniejszym 
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z nich. Jeśli przeniesie się Szkołę Podstawową, to nie da się, jak czytamy  
w uzasadnieniu tego projektu, bezproblemowo prowadzić zajęć dydaktycznych. 
Będą musiały one odbywać się na dwie zmiany i nie będą kończyły się o 16.00 
tylko o 19.00, a na jednej sali gimnastycznej będzie się musiało odbyć 16 lekcji 
w-f dziennie. To nie jest tak, Ŝe organ prowadzący moŜe ze szkołą zrobić 
wszystko. Art. 34 b ustawy o systemie oświaty w Polsce mówi: „organ 
prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno - 
opiekuńczej równieŜ organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować 
w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie.” Nie ma w niej mowy o przenoszeniu szkoły, wkładaniu 
jednej do drugiej. Sprawy łączenia szkół regulują stosowne artykuły, ale projekt 
uchwały na nie się nie powołuje. KaŜda szkoła jest instytucją. W skład niej 
wchodzą następujące organy: organ prowadzący, dyrektor, rada pedagogiczna, 
rada rodziców i nadzór pedagogiczny, czyli Kurator Oświaty i to one decydują  
o funkcjonowaniu szkoły. Co znaczy Ŝe muszą ze sobą współpracować co nie 
jest dookreślone szczegółowymi przepisami. Rady rodziców i rady 
pedagogiczne obu szkół są przeciwne przeniesieniu, Kurator Oświaty wyraŜa 
zaniepokojenie planowanym zakłóceniem optymalnego funkcjonowania szkoły 
spowodowanym głównie przez jej przepełnienie. W tych okolicznościach 
przyjmując proponowaną uchwałę łamiecie państwo standardy demokracji  
i lekcewaŜycie ustawowo umocowane organy. Art. 5 ust. 7 mówi, Ŝe organ 
prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę naleŜy w szczególności: zapewnienie 
warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych, higienicznych 
warunków wychowania i opieki. To skandal by w Europie XXI wieku fundować 
nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom dwuzmianowy system nauczania 
odcinając od zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a nawet od rodziny. 
Rodzice powierzając dziecko szkole, poza zaufaniem do nauczycieli cenią sobie 
równieŜ przestrzeń, w jakiej dziecko będzie przebywać. Powinna ona 
umoŜliwiać nie tylko realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale być 
przede wszystkim bezpieczna dla dziecka. Dziękuję. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Rzeczywiście stoimy przed bardzo powaŜnym dylematem, bo jest to problem 
natury społecznej, który dotyka znaczą grupę naszych mieszkańców. Trudno nie 
zgodzić się z logicznym wywodem pana Prezydenta Andrzeja Syguta. Bo jeśli 
rzeczywiście spojrzy się na ten problem nie w sposób jednostkowy tylko 
poprzez pryzmat organizacji całej sieci szkół, to ten projekt, ten pomysł jest do 
zaakceptowania. Dlaczego? Po pierwsze, gdy przeniesiemy Szkołę Specjalną do 
nowego budynku i zapewnimy odpowiednie środki na wyremontowanie, na 
adaptację to moŜna powiedzieć, Ŝe warunki zdecydowanie się poprawią, a więc 
plus. Gdy z kolei przeniesiemy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych, który to Zespół dziś faktycznie pracuje w fatalnych 
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warunkach, do drugiego budynku i oczywiście zapewnimy odpowiednie środki 
na remont to teŜ poprawią się warunki tym dzieciom, które teŜ mają specjalne 
potrzeby. Czyli teŜ plus. Gdy popatrzymy na takie połączenie, a więc 
umieszczenie w jednej szkole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to pod 
pewnymi warunkami moŜna by zaakceptować. Warunkami i środkami, które 
będą przeznaczone na adaptację tego budynku na siedziby dwóch szkół. A więc 
wydaje się, szanowni państwo, przynajmniej teoretycznie, Ŝe pomysł jest bardzo 
dobry. Ale pomysł ma charakter teoretyczny, bo praktyka to szczegóły. I tutaj 
dochodzimy do clou sprawy, do szczegółów. Nasze informacje, które docierają 
od pana Prezydenta poprzez pana dyr. Tomalę, dopiero praktycznie dzisiaj na 
Komisji, bo wcześniej nie wiedzieliśmy nic, są inne od informacji, które 
otrzymaliśmy od rodziców i dyrekcji obu tych placówek. I przykład: pan 
Prezydent mówi, Ŝe Ŝeby doprowadzić budynek SP Nr 7 do odpowiednich 
standardów potrzeba 2, 5 mln zł, a my wiemy, Ŝe potrzeba 5. śeby zaadaptować 
na odpowiednim poziomie budynek Gimnazjum Nr 1 pan Prezydent Sygut 
mówi, Ŝe wystarczy 1,5 mln zł, a my mamy informacje, Ŝe 3 mln. W przypadku 
modernizacji budynku ZSO Nr 17, czyli szkoły specjalnej, w którym będzie się 
mieściła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna te liczby zgadzają się jest to 
1,3 mln zł. To są ogromne rozbieŜności. Ba, jeszcze te liczby zaanonsowane 
przez pana Prezydenta moŜna by zaakceptować tylko na dzień dzisiejszy my nie 
wiemy kompletnie, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Nie wiemy czy 
będzie wyremontowany dach czy będą wymienione instalacje czy będą 
przygotowane szatnie czy będą osobne wejścia. Są to tylko cały czas słowne 
deklaracje pana Prezydenta. Ba, nie ma równieŜ symulacji jak będzie ułoŜony 
plan lekcyjny. Pan Prezydent mówi godz. 16.00, a do nas docierają informacje, 
Ŝe będzie to godz. 18.00 – 19.00. Pan Prezydent mówi o salach gimnastycznych, 
Ŝe jest duŜa sala gimnastyczna i Ŝe są dwie małe i Ŝe takowe pozostaną. A my 
wiemy z informacji, Ŝe te małe sale gimnastyczne muszą być zaadaptowane na 
sale lekcyjne Ŝeby pomieści obie szkoły. Panie Prezydencie, kto ma w tym 
momencie rację. Ja wbrew pozorom, trochę jak niewierny Tomasz, no moŜe nie 
Tomasz Bogucki, albo jak nasze społeczeństwo, które nie ma tak do końca 
zaufania do wszystkiego, chciałbym mieć konkretny plan, konkretne informacje. 
Chciałbym Ŝeby te informacje były zweryfikowane z informacjami rodziców  
i dyrekcji szkoły. Bo konsensus jesteśmy w stanie osiągnąć, ale trzeba chcieć 
współpracować. Do tej pory, panie Prezydencie, przy całym szacunku, z pana 
strony nie było woli ścisłej współpracy. Dlatego my uwaŜamy, Platforma 
Obywatelska, Ŝe ten projekt, on jest generalnie do zaakceptowania, ale powinien 
on być odłoŜony, jak tutaj zaproponował pan radny Adam Jaskóła, powinien być 
uszczegółowiony i nic by się nie stało jakby ten projekt trafił na sesję w grudniu. 
Wtedy z pełną odpowiedzialnością kaŜdy z nas mógłby zagłosować. Kończąc, 
nie jesteśmy przeciwko dzieciom ze szkoły specjalnej, wręcz przeciwnie 
jesteśmy za, ale chcemy Ŝeby warunki dla dzieci z pozostałych szkół były na 
równie wysokim poziomie. Dziękuję. 
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Radny Adam Jaskóła 
Problem likwidacji szkól i placówek, zmiany organizacyjnej jak równieŜ zmian 
siedziby w Polsce, w województwie i w naszym mieści budził i będzie budzić 
wątpliwości. Bo to przecieŜ dotyczy naszych mieszkańców, ich dzieci, które 
uczęszczają do szkoły. Rodzice i dzieci chcieliby mieć jak najlepsze warunki 
edukacji, bo przecieŜ idziemy do przodu, a nie cofamy się do lat 60-siątych, 
kiedy szkoła była budowana. Stąd moje wystąpienie będzie miało trochę inny 
charakter, bo dane, które przedstawiał pan radny Wołowiec są danymi, które my 
posiadamy. To znaczy posiadamy, jakie posiadamy, czyli róŜne po prostu. Od 
paru Komisji próbujemy się dowiedzieć i co ma zrobić radny, który ma inne 
dane wcześniej przedstawione przez pana Prezydenta i jego pracowników  
i dane, które otrzymuje tydzień temu od obydwu pań dyrektorek. Kiedy odbyło 
się posiedzenie Komisji i rodzice są, zresztą od paru posiedzeń uczestniczą  
w Komisjach, kiedy pytam jakie dane, ot przykład kiedy pytam jednej i drugiej 
pani dyrektor ile godzin w-f w jednej szkole i w drugiej, dodaje i jest 90. 
Dzielimy przez 5 dni w tygodniu i wychodzi 16 godzin. To gdzie jest prawda? 
Nie wiem gdzie jest prawda. Co ja mam zrobić jako radny i nauczyciel, który 
zawsze tłumaczył młodzieŜy, Ŝe naleŜy być w porządku wobec tego co się 
mówi, Ŝe lepiej myśleć poprawnie i działać. JeŜeli mamy dokonywać 
reorganizacji, bo na pewno jej trzeba dokonywać, to trzeba rozmawiać z tymi, 
którzy są tym zainteresowani, a więc przede wszystkim mieszkańcami. 
Mieszkańcy to, Ŝe będą przeciwni to jest inny problem. Natomiast to, Ŝe trzeba 
im uzasadnić to jest oczywistość. I to jest rola nie tylko Wydziału Oświaty, ale 
równieŜ i radnych. JeŜeli jest spotkanie z mieszkańcami gdzie są wszyscy radni 
Komisji Edukacji, gdzie jest udział Wicekuratora Oświaty i wizytatora 
prowadzącego jedną i drugą placówkę i nie uzyskujemy pozytywnej opinii, jest 
wątpliwość Kuratora wyraŜona w piśmie od pani Kurator, które pan 
Wicekurator odczytał, kiedy chciałoby się zadać wiele pytań, nie ma komu. To, 
jeŜeli pan Prezydent mówił tu o wychowaniu obywatelskim, to obywatelska 
postawa to równieŜ postawa uzgadniania pytań, wątpliwości i udzielania 
odpowiedzi mieszkańcom. Inny problem, który chcę poruszyć to w jednej i w 
drugiej placówce byliśmy. SP Nr 7 to piękna szkoła gdzie miła sympatyczna 
atmosfera gdzie rodzice woŜą dzieci z innych osiedli według danych, które 
przedstawił nam Prezydent. To dobrze, Ŝe woŜą. To znaczy, Ŝe tam jest 
atmosfera miła, sympatyczna i chcą tam dzieci być. To równieŜ zasługa 
rodziców, którzy włączyli się w proces dydaktyczny, wychowawczy  
i organizacyjny swojej szkoły. To, co powiemy rodzicom, Ŝe na siłę przenosząc 
nie uwzględniając ich racji lub nie przekonując ich do tego, nie włączą się  
w proces funkcjonowania nowej placówki, to proces wychowawczy moŜna 
połoŜyć na parę lat, o czym zresztą nauczyciele doskonale wiedzą. 
ZaangaŜowanie rodziców to przyspieszenie szerokiego procesu kształcenia  
w szkole, to równieŜ poparcie dla procesu organizacyjnego przez dyrektorów, 
ale to równieŜ i wzrost pomocy dydaktycznych, bo rodzice w kaŜdej szkole 
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dysponują odpowiednimi kwotami finansowymi, które przeznaczają na 
funkcjonowanie szkoły. JeŜeli będziemy decydować o reorganizacji,  
o przenoszeniu placówek to naleŜało dokładnie przeprowadzić symulację i to 
szczegółową. Bo w Kielcach, zakładam i trochę pamiętam z własnego 
doświadczenia, nie ma szkoły, która miałby dzieci tylko z własnego obwodu. 
Wobec tego naleŜałoby popatrzeć i w ten sposób: a moŜe jest wolny budynek, 
moŜe jest szkoła gdzie moŜna równieŜ organizować inne placówki oświatowe. 
Bo to, Ŝe dzieci z ZS Nr 17 muszą mieć zmianę warunków, to nie ulega 
wątpliwości, tego nikt nie kwestionuje. Ja mówiąc o tym proszę równieŜ o takie 
informacje. Dobijam się od paru Komisji i tu równieŜ mówimy o przenoszeniu 
Poradni, moŜe i to dobry pomysł. Byliśmy w Internacie ZSE gdzie na moje 
pytanie ile jest uczniów ZSE powiedziano mi, Ŝe 30 moŜe góra 40. Obok jest 
internat Liceum Sztuk Plastycznych pusty, wynajmuje się pomieszczenia dla 
róŜnych instytucji. Nie waŜne czy dziecko będzie mieszkało w naszym 
internacie czy w podlegającym Ministrowi Kultury i Sztuki. To jest wcale nie 
ujma. NaleŜało prowadzić rozmowy Ŝeby tam te dzieci mogły mieszkać z ZSE, 
a Poradni moŜe w całości oddać ten budynek, takie były resztą pierwotne 
załoŜenia, są tam doskonałe warunki, są podjazdy, parking. Dlatego proszę 
równieŜ i to wziąć pod uwagę i nie dzielić nas, Ŝe my nie chcemy zmiany 
warunków dla Szkoły Specjalnej. Nie. My chcemy tylko, aby współpraca  
w zakresie reorganizacji miała ręce i nogi. Dwa, Ŝeby dzieci nasze w Kielcach, 
które powinny być metropolią, nie uczyły się w gorszych warunkach niŜ 
dotychczas. Bo przecieŜ wiemy wszyscy, Ŝe wiele ośrodków przystępuje do 
realizacji Programu e-szkoła i potrzebne będą pieniądze. Dlatego uwaŜam, 
poniewaŜ brak takiej symulacji, brak szczegółów, które by potwierdziły, która 
ze stron ma rację, będę głosował za przełoŜeniem decyzji o przeniesieniu, 
zmiany siedziby szkoły. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie Przewodniczący, aŜ świerzbi mnie język i chyba muszę jednak 
powiedzieć, Ŝe znam takie przysłowie: „jak partia mówi, Ŝe da, to mówi”, kiedyś 
tak było mówione. Przez blisko 16 lat mówimy, Ŝe trzeba znaleźć miejsce dla 
dzieci najbardziej dotkniętych w naszym mieście. I mówimy, Ŝe trzeba i nic 
poza tym się nie dzieje. Dziwię się wypowiedzi pana radnego Jaskóły, który był 
dyrektorem, wtedy juŜ Szkoła Specjalna była na tymczasowym miejscu i nie 
znalazł dla tej szkoły godnych warunków. Ja byłem w tej szkole wielokrotnie  
i uwaŜam, Ŝe te warunki są po prostu skandaliczne. To nie jest nawet XIX wiek. 
UwaŜam, Ŝe powinno się zrobić wszystko, i nie mówić, Ŝe się zrobi tylko zrobić. 
JeŜeli pan Prezydent w tej chwili znalazł rozwiązanie tej sytuacji to czy ona jest 
bardziej krytykowana czy mniej to dla dobra tych dzieci, bo te dzieci trzeba brać 
pod uwagę. Decyzje moŜe będą bolesne, moŜe będą kosztowały, ale bez bólu 
nic się nie rodzi. Aspekt społeczny jest dla mnie istotny, ale oprócz tego jest 
jeszcze wiele innych aspektów, o których chciałem tu powiedzieć. OtóŜ ja sobie 
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analizowałem w ogóle na potrzeby wydatków na oświatę jak kształtuje się 
populacja dzieci uczących się na przestrzeni ostatnich 6 lat. Muszę tu państwu 
powiedzieć, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale blisko 8 tys. dzieci jest 
mniej na przestrzeni ostatnich 6 lat. Jak sobie państwo podzielą średnią na 
placówkę oświatową to wychodząc w tej chwili z tej analizy wychodziłoby, Ŝe 
na przestrzeni ostatnich 6 lat naleŜało, jeŜeliby się tylko ekonomicznie na to 
spojrzało, a nie społecznie, zmniejszyć ilość placówek oświatowych o 15 szkół. 
A ile zmniejszono – 4. Na przestrzeni ostatnich 4 lat nie została zlikwidowana 
Ŝadna placówka. Pytanie moje, jakie lepiej decyzje podejmować czy próbować 
ekonomicznie wykorzystywać budynki, które są niedociąŜone i w tych 
budynkach organizować dwie szkoły, nie likwidując Ŝadnej, czy teŜ staniemy  
w pewnym momencie przed decyzją, Ŝe trzeba zlikwidować ileś szkół i wybrać, 
które z tych szkół trzeba zlikwidować. Pani powiedziała, Ŝe w skandalicznych 
warunkach w XXI wieku do godz. 18.45 będą się dzieci uczyły. Chcę wyraźnie 
wszystkim powiedzieć, Ŝe ja w takich skandalicznych warunkach, na trzy 
zmiany uczyłem się w szkole, bardzo zresztą dobrej, Nr 24 przy ul. Kujawskiej. 
Wcale gorszego wykształcenia i gorszej wiedzy nie mam i nic się nie stało jak 
uczyły się dzieci do godz. 18.45. Porównując placówkę, która ma być 
utworzona i tą, która jest na przykład przy ul. Leszczyńskiej 8, muszę 
powiedzieć, Ŝe tam jest i Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, oddziałów jest 
podobna ilość i dzieci jest podobna ilość i zajęcia dydaktyczne kończą się  
o godz. 16.40. Chciałbym, więc aby mówić tymi samymi wskaźnikami i tym 
samym pojęciem. Kolejna sprawa, to sprawa szacowania inwestycji  
w poszczególnych placówkach. Nie wiem skąd rodzice i dyrektorzy szkół 
znaleźli szacunki dwa razy większe niŜ dyrektor Wydziału Edukacji. Chcę 
państwu przypomnieć, Ŝe z „grubego palca” planowane wydatki na remont 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tamtej kadencji wynosiły 400 tys. zł. 
Okazało się, Ŝe to jest 1,2 mln zł. Do takich czasów, kiedy dyrektorzy szkół nie 
mając operatów szacunkowych, nie mając rewizji tego, co chcą zrobić, mówi 
tylko z „grubego palca”, Ŝe to będzie kosztowało 5 mln zł, raczej wracać nie 
będziemy, dlatego Ŝe budŜet jest jeden i my będziemy analizować kaŜdą 
złotówkę, którą musimy zainwestować, szczególnie w dziedzinę oświaty.  
Z ostatniego roku inwestowania tyle mogę powiedzieć, Ŝe Wydział bardzo 
dobrze się przygotował, jeśli chodzi o pokazanie wartości inwestycji  
w poszczególnych jednostkach, które były remontowane. Mogę to powiedzieć  
z pełną odpowiedzialnością, Ŝe na przykład wszystkie budynki naleŜące do ZSO 
Nr 6, cała termomodernizacja wraz z domem, w którym mieszkają nauczyciele 
nie przekroczyła 1,2 mln zł, i wiem, o czym mówię, bo tylko takie środki dostali 
na remont i zmieścili się w tym. Nie wiem, więc skąd nagle szkoła, która jest 
mniejsza, jeśli chodzi o gabaryty potrzebuje aŜ 5 mln zł na remont i co by w tym 
remoncie miałoby być. Myślę, Ŝe trzeba zaufać w tym względzie dyrektorowi 
Wydziału, a jeŜeli, takie rzeczy teŜ się zdarzają, zabrakłoby pieniędzy na to, co 
powinno być zrobione według przepisów prawa to pan dyrektor wystąpi wtedy  
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o dodatkowe środki dla dobra dzieci, które mają się tam uczyć, ale przede 
wszystkim Ŝeby spełnić warunki, jakie są wymagane. Apeluję, więc do radnych 
Ŝeby dzisiaj podjąć decyzje, odwaŜną decyzję, ale równieŜ od tego są radni, aby 
równieŜ podejmować kontrowersyjne decyzje waŜąc przede wszystkim dobro 
tych dzieci niepełnosprawnych, których sytuacja woła w tej chwili o pomstę do 
nieba.  
 
Radny Jacek Wołowiec – ad vocem 
Panie Tomaszu, ja chciałem panu zwrócić uwagę na jedną kwestię. Pewnie, Ŝe 
moŜna uczyć się i uczono się do 18.00, do 20.00 i Ŝe z tych szkół wychodziły 
wybitne osoby jak chociaŜby pan. Ale dzisiaj jest XXI wiek i my standardy 
powinniśmy poprawiać a nie pogarszać. Ja boleję, Ŝe tak powiem umownie,  
w szkole nr 15 zajęcia odbywają się do godz. 16.40. Ale powiem panu przykład 
bardziej pozytywny jak ZSO na Barwinku, gdzie tam zajęcia kończą się 
wcześniej, bo mamy dwie sale gimnastyczne dzięki naszej wspólnej decyzji. 
Powinniśmy iść w tym kierunku. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, panie 
Tomaszu, ja nie wiem skąd pan dyr. Tomala wziął tę kwotę, bo ja teŜ mogę 
przypuszczać, Ŝe „z palca”. Bo ja powiem panu jedną rzecz, pamięta pan jak 
remontowaliśmy SP Nr 6 to przekazaliśmy na remont kapitalny, pełen i to było 
kilka lat wcześniej, kiedy ceny były zdecydowanie niŜsze, 3 mln zł. To wcale ta 
kwota 5 mln zł nie odbiega od dzisiejszych standardów. Jeśli ja bym otrzymał 
informację konkretną od pana Prezydenta, na co idzie te 1,5 mln zł  
i potwierdziłby to jeszcze jakiś inŜynier budowlaniec to ja rzeczywiście bym 
wierzył. Dzisiaj nie wiem, kto ma rację, a przed głosowaniem te wątpliwości 
powinienem mieć rozwiane.  
 
Radny Jan Gierada 
Słucham z uwagą i śledzę cały ten problem szkół, rozmawiałem z ludźmi, którzy 
są zainteresowani, z rodzicami i powiem tak po wystąpieniu pana Prezydenta,  
a szczególnie po wystąpieniu pana Jacka Wołowca jestem zniesmaczony, 
właśnie jako inŜynier. Po pierwsze chciałem wiedzieć czy Komisja Edukacji 
widziała projekt tego remontu, widziała projekt w ogóle organizacji tych szkół, 
bo ja przypominam, Ŝe wartość remontu, o którym mówi Prezydent, Ŝe 1,5 mln 
zł, jeden z radnych, Ŝe 3 mln, drugi 5 mln. Ja przypominam, Ŝe wartość remontu 
to nic innego jak dokładne określenie zakresu rzeczowego i oczywiście 
obowiązujące ceny jednostkowe robocizny i sprzętu powiększone o koszty 
pośrednie z zysku, VAT, itd.. Czy to wszystko jest pokazane, czy ktoś to 
widział? Dla mnie niesmaczne jest równieŜ to, Ŝe radny, wiceprzewodniczący 
Rady mówi, Ŝe się nie mógł w ogóle przez taki długi okres czasu, bo ile to juŜ 
trwa. Ja osobiście nie wierzę Ŝeby pan Prezydent Sygut, którego znam od 
dawna, nie wierze jako nauczycielowi Ŝeby miał jakieś złe zamiary w tym 
połączeniu. Proszę państwa, w kaŜdej decyzji czy jest się prezydentem czy jest 
się Kuratorem trzeba podejmować dobre decyzje i złe. Ale pomiędzy dobra a złą 
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decyzją trzeba wybrać mniejsze zło. Gdzie dzisiaj mniejszym złem będzie Ŝeby 
ta szkoła w duŜej części stała pusta, czy mniejszym złem będzie to, Ŝe dzieci 
upośledzone , które od 16 lat są w fatalnych warunkach, czy ta Poradnia, dalej 
były przez kolejne lata 2, 3 czy 5 w tych fatalnych warunkach, czy wybijane  
w latach 90 szyby i dzisiejsze przystosowanie do tych warunków jakie mają, do 
społeczności jakie tam są, czy nie jest to waŜne. Wszystko, co mówię, to jest 
bardzo waŜne. Dlatego myślę, i tu się zgadzam z panem Jackiem Wołowcem, 
dobrze, Ŝe pan jako nauczyciel z nie byle, jakim doświadczeniem mówi  
o odłoŜeniu tego tematu., Nic się nie stanie, za 20 czy 25 dni będzie sesja, Ŝeby 
ten temat dopracować. Bo dla mnie jest nie do pomyślenia Ŝeby Komisja, która 
chciałaby wypośrodkować ten temat, która chciałaby rodzicom jakoś pomóc  
i nie naraŜać się, bo moŜe będą potrzebne głosy tych rodziców, bo to jest ponad 
500 dzieci, a z rodzicami to będzie ze 2 tys. osób jak policzyłem. No jak by to 
zrobić Ŝeby było dobrze? Nie ma złotej reguły, ale te niepełnosprawne dzieci nie 
mogą dalej, ja nie mam interesu prawnego ani jakiegoś innego na ten temat 
mówić, moralny mam powiedzieć prawdę. Te dzieci nie mogą w takich 
warunkach dalej uczestniczyć w tych warunkach. Oczywiście, jeśli wszystkie, 
jak powiedział pan Jacek Wołowiec, plusy i minusy będą równowaŜne trzeba 
wybrać mniejsze zło i trzeba te szkoły połączyć. Jeśli przekroczą te minusy na 
korzyść dzieci pozostałych trzeba moŜe szukać innych rozwiązań. Tu chyba nie 
jest najwaŜniejsza ta kwota 1,5 mln zł czy 5 mln zł, chociaŜ wiadomo, Ŝe kaŜdy 
budŜet jest zwany. Tu jest waŜny element naprawy tego, co jest złe. Osobiście 
uwaŜam i gdyby dzisiaj doszło do głosowania to oczywiście będę głosował za 
tym Ŝeby te uchwałę poprze, mimo Ŝe ktoś się moŜe komuś narazić. Nie, ja mam 
obowiązek wybierać mniejsze zło. Nawet słuchając tych rzeczy, które nie są 
dopracowane i prawda jest taka, Ŝe nie są dopracowane, nie wiem, z czego to 
wynika chyba nie z niechęci dyrektora Tomali, myślę Ŝe ma dokumentację  
i powinien to pokazać wszystkim: radnym,, rodzicom. Trzeba wziąć pod uwagę, 
Ŝe jest 3200 m2 i 580 dzieci, to jest około 5,6 m2 na jednego ucznia. I teraz jako 
inŜynier wiem, Ŝe to nie jest duŜo, Ŝe to jest za mało, dla mnie nie jest bez 
kozery, Ŝe dwie salki gimnastyczne idą na sale dydaktyczne, bo sam jestem 
nauczycielem i uczyłem przez wiele lat w szkole, w Technikum Budowlanym na 
ul. Zgoda i wiem, co to jest ciasnota, wiem co to jest korytarz wąski, wiem co to 
jest ciasnota w klasach. To wszystko powinno być wyjaśnione i widzę potrzebę 
obopólnego zrozumienia i ze strony pana Prezydenta i radnych Ŝeby te tematy 
były absolutnie dopracowane. Skoro nie są dopracowane to trzeba dzisiaj tę 
uchwałę przegłosować na nie, dopracować temat, zastanowić się nad wszystkimi 
aspektami. Ale mnie się wydaje, Ŝe wcześniej czy później do podjęcia takiej 
uchwały dojść powinno. 
 
Radny Paweł Gągorowski - ad vocem 
Po pierwsze proszę, panie Przewodniczący, Ŝebyśmy mówili rzeczowo. 
Chciałbym powiedzieć, Ŝe do 6 minuty inŜyniera Jana Gierady nie rozumiałem, 
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przepraszam panie Janie, ale mówię jak myślę, do 6 minuty nie rozumiałem, w 7 
myślałem, Ŝe zrozumiałem jego stanowisko, bo powiedział poprzyjmy tę 
uchwałę, a chciałbym rozumieć stanowiska wszystkich radnych. Ale w 8 
minucie znowu nie rozumiałem, bo mówił poprzyjmy tę uchwałę, ale głosujmy 
na nie. Zupełnie nie rozumiem. Jakby mógł sprecyzować stanowisko, zaleŜy mi 
abym podparł się tym autorytetem. 
 
Radny Jan Gierada 
Wyjaśnię panu, mówię jasno, Ŝe głosując za tą uchwałą będę głosował za jej 
przyjęciem. JeŜeli państwo radni, ja jestem jeden z 26, uwaŜają, Ŝe jest tyle 
niewiadomych to zagłosujcie przeciwko i uchwała spadnie, spotkamy się za 
miesiąc.  
 
Radna Alicja Obara 
Przysłuchuję się tym dyskusjom od pół roku, bo tyle juŜ te przymiarki trwają  
i powiem szczerze, Ŝe ja teŜ jestem taka zniesmaczona. Dlaczego? 
Zniesmaczona jestem takim zachowawczym zachowaniem radnych. KaŜdy 
radny powtarza, Ŝe absolutnie nie jest przeciwko dzieciom specjalnej troski, 
oczywiście tak wypada mówić, jakby ktokolwiek powiedzieć, Ŝe jest przeciwko 
dzieciom specjalnej troski, więc Ŝaden radny nie jest przeciwko dzieciom 
specjalnej troski, tylko jakoś przez pół roku Ŝaden z tych radnych nie wpadł na 
jakiś genialny pomysł Ŝeby znaleźć rozwiązanie. Ja państwu powiem, dlaczego. 
Nie ma w tej chwili innego rozwiązania dobrego. Po prostu go nie ma  
i jakkolwiek byśmy nie zagłosowali dla jakiejś części społeczeństwa to nie 
będzie dobra decyzja, musimy wybrać jakieś mniejsze zło. Miałam dzisiaj nie 
zabierać głosu w tym punkcie, poniewaŜ juŜ raz na Komisji od jednego radnego, 
który od pewnego czasu czuje się autorytetem w sprawach wszystkich, zarzucił 
mi, Ŝe nie powinnam zabierać głosu, bo jestem osobą zainteresowaną. Z jednej 
strony moŜe rzeczywiście, moŜe nie potrafię na tę sprawę patrzeć obiektywnie 
jako nauczyciel tej szkoły, a z drugiej to właśnie ja i chyba wyłącznie ja wiem 
jak naprawdę uczy się w tej szkole, jakie naprawdę są warunki w tej szkole, 
jakie te dzieci są pokrzywdzone, na co dzień i jakie są pokrzywdzone równieŜ  
w szkole. Tutaj nie ma rodziców tych dzieci, poniewaŜ rodzice uwaŜają, Ŝe  
w domach, w których nie ma łazienki, których dzieci śpią na klepisku, nie wiem 
czy państwo jeszcze wiecie, co to jest klepisko, a ja widziałam te domy i dzieci 
na klepisku, to oni uwaŜają, Ŝe jeŜeli ich dzieci mają w szkole wodę bieŜącą  
i ubikacje to jest juŜ szczyt. Oni, więc nie walczą o tę szkołę, bo oni nie wiedzą 
jak to naprawdę wygląda prawdziwa szkoła. Poza tym być moŜe za mało się 
tymi dziećmi interesują i musi się znaleźć ktoś, kto będzie o te dzieci walczył., 
W tym wypadku jestem to ja mimo, iŜ ja powiem zachowawczo, ja oczywiście 
nie jestem przeciwna, jestem za tym aby wszystkie dzieci, równieŜ te z SP Nr 7  
i z 1 teŜ miały jak najlepsze warunki nauki. Nie znajdzie się tutaj dobrego 
środka. Nie będę juŜ tu przytaczać argumentów za i argumentów przeciw, nie 



 40 

ma, co tego przedłuŜać, KaŜdy je zna. Chciałam tylko państwu powiedzieć, Ŝe 
jeŜeli nie podejmiemy tej uchwały dzisiaj to jestem w 100 % pewna, Ŝe przez 
kolejne lata, jeŜeli ta szkoła nie ulegnie likwidacji, poniewaŜ zamknie ja 
Sanepid, dzieci będą się uczyły w zagrzybionych pomieszczeniach, w salach 
piwnicznych, odpoczywać na korytarzach beŜ okien jak w więzieniu i wbrew 
wszystkim normom, tym ogólnoludzkim równieŜ. Ja będę głosowała oczywiście 
za przyjęciem tej uchwały i Ŝywię nadzieję, Ŝe władze miasta dotrzymają słowa, 
Ŝe zrobią wszystko Ŝeby wszystkim dzieciom, i tym z normą intelektualną, i tym 
zdolnym szczególnie, i tym, które ja uczę, nie stała się krzywda i Ŝeby wszystkie 
dzieci miały dobre warunki do pracy. Wierzę, Ŝe jeŜeli podniosę dzisiaj rękę za 
ta uchwałą to nie przyczynie się do pogorszenia warunków pracy dzieciom  
w Gimnazjum Nr 1 i w SP Nr 7.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Zgadzam się z opinią, którą pani wygłosiła. Pragnę przypomnieć, Ŝe tę szkołę 
przystosowywałem ja i faktycznie warunki w tej szkole są straszne. Warunki nie 
odpowiadają normom Sanepidu, korytarze są wąskie i ta Szkoła nie nadaje się 
dla tych dzieci. Ja się z tym wszystkim, ale nasza troska jest w tym Ŝeby te 
dzieci, które zostaną przeniesione do tej szkoły miały znacznie lepsze warunki 
niŜ do tej pory. I tu są te nasze obawy. Bo na Komisji pan Prezydent powiedział 
nam, Ŝe przedstawi nam harmonogram działań w kwestii remontu tych szkół i 
czasu tego remontu. Myśmy do końca myśleli, ze na Komisji Edukacji pan 
Prezydent przedstawi nam zakres rzeczowy tego remontu tych trzech szkół i 
wtedy dopiero będziemy wiedzieć czy te środki są wystarczające czy 
niewystarczające. I po analizie zakresu rzeczowego tego remontu tych szkół 
moŜemy określi ć czy warunku bytowe tych dzieci będą lepsze czy 
porównywalne czy gorsze. Myślę, Ŝe w naszym interesie jest, aby warunku dla 
tych dzieci były znacznie lepsze. Chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie pan 
Prezydent przyjął wartość 5 mln zł, skoro nie ma operatu szacunkowego oraz 
nie ma inwentaryzacji? Dla mnie to jest niezrozumiałe jako budowlańca, albo to 
było brane z sufitu. Panie Prezydencie, bardzo by moŜna tej dyskusji uniknąć 
skoro wiadomo było juŜ od roku, Ŝe kwestia przeniesienia szkół juŜ będzie. To, 
dlaczego pan, panie Prezydencie nie zlecił opracowania operatu szacunkowego, 
nie zlecił inwentaryzacji. Teraz mielibyśmy sprawę bardzo klarowną, pan 
przedstawiłby nam konkretnie, co ma być zrobione, jakie to będą koszty. Ja 
myślę, Ŝe Komisja BudŜetu, której przewodniczy Tomek Bogucki powinna 
zaŜądać, jeŜeli wnoszone są do budŜetu taka kwota to, na jakiej podstawie ta 
kwota została ujęta do budŜetu. Ale pewne dokumenty pan Przewodniczący 
reprezentujący interesy Miasta powinien zaŜądać. Bo pan Przewodniczący 
powiedział w ten sposób, Ŝe operaty szacunkowe, koszty dyrektorzy 
przedstawią. Przepraszam bardzo jak nikt nie przedstawił tych operatów 
szacunkowych kosztów to oni we własnym zakresie dla dbałości tych dzieci oni 
to robili. A powinno to leŜeć po stronie Miasta opracowanie inwentaryzacji, 
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kosztorysu, operatu szacunkowego. To wszystko powinno po stronie Miasta 
być. Teraz panie Prezydencie nie byłoby tej sytuacji, nie byłoby tej dyskusji, a 
koszt i tak pan musi ponieść jak juŜ stwierdziłem. Przed przystąpieniem do 
remontu pan musi zrobić inwentaryzację, kosztorys musi pan opracować. MoŜna 
to było pół roku wcześniej, sprawa by była czysta i wszyscy by wiedzieli, jaki 
standard będzie we wszystkich tych szkołach. Myślę jednak, Ŝe nasz Klub 
będzie się domagał Ŝeby przedstawiono jednak konkretne koszty. My jesteśmy 
za przeniesieniem, my jesteśmy tylko za lepszymi warunkami dzieci. JeŜeli pan 
nie przedstawi rzeczowych, ja jestem budowlańcem, rzeczowych operatów 
szacunkowych i inwentaryzacji to przepraszam bardzo, to będzie problem. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja z prawdziwa przyjemnością zawsze słucham wypowiedzi pani Ali Obary  
i cieszę się, Ŝe była jedyną z wypowiadających się, której udało się uniknąć tak 
zwanej zimnowojennej retoryki, dotyczy to równieŜ pani z Rady Rodziców. 
Faktem jest, Ŝe tutaj padło wiele argumentów i na rzecz tej uchwały i przeciwko 
tej uchwale. Ja nie będę się do tego odnosił, bo i tak kaŜdy zadecyduje za siebie. 
Ja mogę państwu powiedzieć tylko jedną rzecz, to, Ŝe ten temat jest waŜny i Ŝe 
temat dotyczący jakichkolwiek zmian w jakiejkolwiek szkole zawsze budzi 
kontrowersje, to jednak nie mam wątpliwości, co do tego, Ŝe Miasta nie naleŜy, 
tutaj równieŜ uwaga do państwa radnych, ale równieŜ do rodziców i proszę się 
tego nie obawiać, Miasto nie jest jakimś drobnym spekulantem, który składa 
obietnice bez pokrycia. My właśnie, szanowni państwo, jako radni jesteśmy od 
tego Ŝeby przyjąć deklaracje pana Prezydenta Syguta i konsekwentnie i 
bezlitośnie dbać o to Ŝeby on te swoje deklaracje spełnił. Czy to będzie kwota 3, 
4 czy 5 mln zł nasza rola zmierza do tego Ŝeby nikomu przy tych przenosinach, 
przy tych aspektach technicznych nie stała się krzywda, to my jesteśmy od tego 
Ŝeby tego dopilnować jako radni. Po to państwo nas wybrali Ŝebyśmy 
reprezentowali te interesy i Ŝebyśmy dbali o nie i pilnowali Ŝeby władze miasta, 
w tym przypadku pan Prezydent Sygut, wywiązywały się ze swoich 
zobowiązań. Ja mama nadzieję, Ŝe tak się właśnie stanie, mam nadzieje, Ŝe po 
tej dzisiejszej naszej decyzji tylko dobre rzeczy będą miały miejsce w tych 
trzech placówkach. To, ze te decyzje naleŜy podjąć nie mam wątpliwości. To, Ŝe 
ta decyzje naleŜy podjąć dzisiaj równieŜ nie mam, co do tego wątpliwości, 
dlatego Ŝe deliberujemy nad ta sprawa co najmniej pół roku i ja z przeraŜeniem 
słyszę informację pana Prezydenta Syguta, Ŝe, co prawda faktem jest, Ŝe tzw. 
prowizorki są najtrwalsze, ale ta prowizorka trwa juŜ 20 lat i chyba czas ja 
zmienić. Tak jak mieliśmy odwagę podjąć decyzję dotyczącą Szkoły Muzycznej 
tak miejmy odwagę sensownie zachować się równieŜ w tym przypadku.  
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Przysłuchiwałem się z wielką uwagą dzisiejszej dyskusji, zresztą jak od kilku 
miesięcy, pytaniom, dyskusjom, spotkaniom dotyczącym tego problemu. 
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Dowiedziałem się, Ŝe nie było Ŝadnego radnego, który by tę sprawę rozwiązał  
w ciągu tych kilku miesięcy, a Miasto rozwiązuje to, jak mówił przed chwilą 
pan radny Goraj, od dwudziestu lat. Nie wiedziałem, Ŝe takie kompetencje ciąŜą 
równieŜ na mnie abym mógł rozwiązać ten problem sam jednostkowo. Druga 
rzecz, dowiedziałem się, Ŝe chyba jest tylko jedna osoba w Radzie, która dba  
o interesy dzieci specjalnej troski. Chciałem powiedzieć, Ŝe myślę, Ŝe tak nie 
jest, ja głęboko na sercu zawsze mam wszystkie dzieci. Bardzo jestem 
zadowolony, Ŝe dzisiaj jest taka dyskusja, od kilku dni ta dyskusja nabiera coraz 
większej mocy, dynamiki. Chcę powiedzieć, Ŝe chyba niepotrzebnie dochodzi 
do tego typu sytuacji, bo gdyby wcześniej obrady Komisji czy radni 
uczestniczyli w rozmowach, które prowadził pan Prezydent Sygut, pan dyr. 
Tomala z nauczycielami czy z rodzicami, to wtedy mielibyśmy sytuację 
zdecydowanie łatwiejszą, kto podaje nam, jakie informacje. Naprawdę te 
informacje, które dotarły do nas ostatnio zakłócały się nawzajem. I w związku  
z tym tu mamy duŜy problem, albo ja, precyzyjnie mówiąc, duŜy problem. Bo 
kiedy rozmawiam z przedstawicielami Miasta ufam im i wierzę, Ŝe mają 
doskonały pomysł. Po czym spotykam się z rodzicami czy nauczycielami i oni 
wstawiają mi zupełnie inne dane. A ja chciałbym uzyskać dane właściwe  
i chciałbym wiedzieć po prostu jak to naprawdę wygląda i kto ma racje. Ja 
wysłuchałem teŜ z podziwem oracji mojego kolegi, radnego Tomka 
Boguckiego, który stwierdził, Ŝe trzeba było zamknąć 15 szkół. No, jeŜeli  
z punktu widzenia sprzed lat iluś tam, to ja pamiętam, bo miałem tę 
przyjemność, Ŝe uczyłem zawsze w Kielcach, w duŜych szkołach i zawsze do 
bardzo późna. To, jeŜeli w ostatnich latach doszło do tego, Ŝe godziny zajęć 
poszły w górę, a nie zeszły w dół to tylko naleŜałoby się cieszyć. NaleŜałoby 
takŜe przejrzeć i zweryfikować te informacje zanim się będzie podawało tę 
liczbę 15 szkół do zamknięcia, czy i jakie przegęszczenie w owym czasie 
występowało, czy one spełniały normy. Pewnie nie. MoŜna podawać takie 
rzeczy i moŜna naginać liczy, cyfry, itd.. Ale ja chciałem merytorycznie zapytać 
o jedną rzecz, to jest rzecz do której będę kategorycznie Ŝądał odpowiedzi, ale 
odpowiedzi prawnej. Pani przedstawicielka rodziców zarzuciła uchwale, Ŝe ona 
jest niezgodna z prawem. Ja chciałbym, aby prawnik wypowiedział się, co do 
zarzutów skierowanych dzisiaj, bo chciałbym wiedzieć, Ŝe ta uchwała w części 
prawnej jest zasadna, bo padły na tej sali konkretne zarzuty.  
 
Radny Tomasz Bogucki – ad vocem 
Jarku, ja słuŜę ci analizą, i ja wiem, co mówię, jak mówię o tym, Ŝe nie ma 
prawie 8000 dzieci na przestrzeni ostatnich lat. W stosunku do 2002 roku rok 
2008 pokazuje ubytek 8000 dzieci w Kielcach, jeśli chodzi o szkoły 
podstawowe, gimnazja i licea.  
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Radny Adam Jaskóła 
Odpowiedź na pytanie pana Przewodniczącego Boguckiego czy była koncepcja 
wcześniej, kiedykolwiek przeniesienia, zmiany warunków nauki dla dzieci  
i młodzieŜy ze Szkoły Nr 17. Tak, była. W 2002 roku, kiedy była reorganizacja 
sieci zakładaliśmy, Ŝe w zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 na 
ul. Ściegiennego będzie prawdopodobnie umieszczona szkoła ta, o której dzisiaj 
mówimy. To tak gwoli wyjaśnienia. 
 
Radny Marek Wołowiec 
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej proszę o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Czy przerwa moŜe nastąpić po wystąpieniu pana Prezydenta Syguta. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Tak, oczywiście. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Zacznę od spraw najprostszych, czyli od kwestii czy to jest zgodne z prawem 
czy nie. Drogi Jarku ten projekt inaczej byłby nierozpatrywany, o tym mówi 
procedura. JeŜeli jest projekt uchwały musi być opinia pozytywna radcy 
prawnego, bo inaczej Pan Przewodniczący nie przyjmie. Zaczynamy 
dyskutować na temat faktów i wątpliwości wynikających z róŜnic. Ja 
kilkakrotnie mówiłem i chyba takŜe dzisiaj wspomniałem o tym, Ŝe my 
rozpatrujemy problem edukacyjny dzielnicy Grunwaldzka, chodzi o szkołę 
podstawową i gimnazjum jako szkoły obwodowe. I zakładamy, bo taka jest 
presja, takŜe radnych, aby zapewniać zgodne z prawem warunki do nauki i 
wychowania dzieciom przy zachowaniu racjonalności ekonomicznej. JeŜeli w 
Gimnazjum Nr 1 na ul. Zimnej jest w tej chwili 260 uczniów bez jednego, z tego 
186 jest spoza obwodu. Co to oznacza z ekonomicznego punktu widzenia? śe, 
liczmy po 30 jak mówią niektórzy, bo mamy przegęszczone klasy podobno, to 
ile to jest oddziałów? Jakie są koszty powołania tych dodatkowych oddziałów? 
A czy są oszczędności w macierzystych oddziałach tych dzieci? Nie ma, bo z 
kaŜdej szkoły ubyło po dwóch, czyli tam oddział nie ubył, tam przybyło sześć.  
I teraz jest problem, pytanie czy te pieniądze zaoszczędzone w ten sposób 
moŜna przeznaczyć na coś bardziej sensownego w oświacie? OtóŜ moŜna. I tu 
mamy akceptację Wysokiej Rady, za co dziękuję, Ŝe pieniądze, które 
wygospodarujemy w oświacie, w oświacie zostają. I stąd są dodatkowe 
korepetycje, dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań. Wydaje się, Ŝe zgodę, co 
do tego mieliśmy. I teraz ile tych dzieci jest. W tej chwili mamy, to jest stan na 5 
listopada 2008 roku, 12 oddziałów Szkoły Podstawowej – 320 dzieci z tego 
około 60 spoza obwodu. Gimnazjum 10 oddziałów – 250 dzieci, 186 dzieci 
spoza obwodu. Mamy razem 22 oddziały, 579 dzieci, a w 2014 będzie ich 511. 
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Ale kluczowe są oddziały. 22 oddziały. I liczba sal: 20 sal, w tym budynku na 
ul. Zimnej plus sala gimnastyczna plus dwie sale szkolne uŜywane w tej chwili 
do innych celów. Oprócz tego jesteśmy w trakcie wyprowadzania przy bloku 
sportowym lokatora, to jest ponad 50 m2. Kolejna rzecz, dzieci w wieku 
przedszkolnym w obwodzie Grunwaldzka przestają chodzić do szkół, nie ma 
zerówek. Tutaj młodszym przypomnę, Ŝe zerówka była nędzną namiastką 
przedszkola. Robiłem tę reformę w latach 70 i moŜna mi wierzyć na słowo, 
zerówkę otwieraliśmy tam gdzie nie mieliśmy przedszkola. Wszystkie dzieci 
sześcioletnie bądź pięcioletnie z tego obwodu, to zaleŜy od decyzji rządowych, 
będą w przedszkolu na ul. RóŜanej. I w tej sytuacji liczba tych sal i liczba 
oddziałów, stąd nie bez kozery zapytałem dwóch panów z nadzoru 
pedagogicznego, jaki jest wskaźnik zmianowości przy liczbie 23 oddziały i 22 
sale. Sale gimnastyczne: w tym rozwiązaniu zakładamy zostawienie na parterze 
jednej tej sali dla najmłodszych dzieci, czyli będziemy mieć salę gimnastyczną 
dla klas 4-6 oraz gimnazjum. Ktoś tu mówił o metrach, ile to metrów, Jasiu juŜ 
ci podaję, naleŜy się na salę 1,25 m2 na jedną duszę. To jest standard przy 
planowaniu obiektów obowiązujący inŜynierów. Teraz kolejna kwestia, kolega 
Marek zwracał uwagę i domaga się, no jak to nie macie operatu, nie macie 
niczego. Proszę państwa, dopóki to Wysokie gremium nie zapali mi zielonego 
światła ja jednego grosza publicznego nie mogę wydać. No, więc jak ja mam 
zrobić operat, kosztorys, dokumentację bez waszej uchwały? To wyląduję na 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Taki jest stan prawny, ja nie mogę tego 
opracować. Ja muszę dostać od was pozwolenie na podejmowanie prac. Teraz, 
co oznaczają te pieniądze, które są w projekcie? Dokładnie to samo, co było  
w SP Nr 6, jak likwidowaliśmy SP Nr 13, jak w SP Nr 16, są to kwoty 
wynikające z moŜliwości gminy na ten rok budŜetowy. Kolega Tomasz 
powiedział: jak będzie zgoda opracujemy dokumentację i będzie kosztować nie 
1, 3 mln zł, a 1,7 mln zł, ja się pierwszy zgłoszę do Wysokiej Rady, Ŝe taki 
będzie koszt, Ŝe trzeba więcej, a moŜe mniej. To są róŜne rzeczy jedne zrobimy 
w jednym roku, my w tej chwili juŜ myślimy jak rozwiązać problem boisk, które 
tam są w strasznym stanie. Chcemy to naprawdę zrobić. Państwo uŜywali tu 
argumentu opinii pani Kurator. Pani Kurator jako organ nadzoru rządowego 
powiedziała, Ŝe to nie jej sprawa, czyli w tym momencie poinformowała nas, Ŝe 
ją ta sprawa nie interesuje. Ja wysłuchałem wywiadu pani Kurator, in extenso, 
który mi dziennikarz odtworzył, i w całej wypowiedzi pani Kurator, jak i w tym 
piśmie nie ma ani jednego słowa o dzieciach specjalnej troski. Ten problem nie 
istnieje dla pani Kurator mimo, Ŝe pani Kurator oprócz tego, Ŝe jest panią 
Kurator jest jednym z prominentnych działaczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, a połowa dzieci w szkole specjalnej to są dzieci ze wsi. Dlaczego się 
tak stało? Ja dwukrotnie zwracałem się do pani Kurator, zapraszałem ją Ŝeby jej 
pokazać jeden budynek, drugi, trzeci, Ŝeby przedstawić naszą koncepcję opieki 
przedszkolnej, specjalnej, pedagogiczno-psychologicznej, gimnazjalnej i szkoły 
podstawowej. Pani Kurator była tak zajęta, Ŝe dwukrotnie odwołała te spotkania, 
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natomiast na spotkanie, na które ja nie przyszedłem, pan redaktor Burda napisał 
fantastyczny komentarz, dziękuję za niego, bo pan redaktor napisał, o co 
chodziło. Chodziło o powtórkę z szesnastki, Andrzej Sygut w kącie, stu 
pięćdziesięciu, reflektory i robimy sobie widowisko. Uprzejmie informuje, 
panowie radni, którzy mieliście takie zamiary Ŝe ze względu na wiek takie 
rzeczy mnie juŜ nie bawią. A czy kogoś ja lekcewaŜę, bo to na koniec. Sprawa 
wyszła po spotkaniu u pani Alicji, pierwsze spotkanie Komisji Edukacji. Po tym 
spotkaniu odbyły się następujące posiedzenia: 22.04.br. Komisja Edukacji 
poruszała te sprawy, 28.04. br. przyjmuję delegację rodziców z SP Nr 7, 5.05.br. 
odbywa się spotkanie Rady Rodziców i nauczycieli z SP Nr 7 ze mną, 
następnego dnia Rada Rodziców i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 na ulicy Zimnej 
spotkali się ze mną i z panem dyr. Tomalą, 21.05.br odbywa się posiedzenie 
Rady Rodziców i nauczycieli z SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 u mnie, takie samo 
spotkanie odbywa się 9.06.br. W następujących dniach Komisja Edukacji 
zajmowała się tymi sprawami ( oprócz 22.04.): 8 maja, 12 czerwca, 24 lipca, 23 
października, 13 listopada i w dniu dzisiejszym. Myśmy na tych spotkaniach 
udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, dziś pada pytanie o operat. Wtedy 
nikt o to nie pytał, to jak miałem odpowiedzieć. Jeszcze były dwa spotkania u 
Prezydenta Lubawskiego. Proszę państwa na końcu aspekty o charakterze 
pedagogicznym. Mamy w Kielcach Zespół Szkół na ul. Wspólnej, do którego 
duŜa grupa dzieci z osiedla Grunwaldzka chodzi, z własnej woli i mamy na ul. 
Prostej Zespół Szkół i mamy wyniki egzaminów zewnętrznych, one są w tych 
Zespołach lepsze niŜ w tych dwóch szkołach osobno. Ja wiem, do czego się 
przyznaję, Ŝe w momencie, kiedy wspólnie z panem Ministrem Handke 
konstruowaliśmy reformę oparliśmy ją na przekonaniu, Ŝe w osobnej szkole 
podstawowej i gimnazjum będą lepsze wyniki. Ale Ŝycie mówi, co innego. 
Zaczęliśmy to analizować, ja na razie mam hipotezę i prośbę do pana dyrektora 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pana Jacka Wołowca, aby 
tę rzecz zacząć badać, dlaczego się tak dzieje. Moja hipoteza jest taka, Ŝe dzieje 
się tak dlatego, Ŝe jeŜeli mamy 9 oddziałów gimnazjum samodzielnego, to 
znaczy mamy w roczniku 3 klasy to ilu mamy nauczycieli pełnoetatowych, czyli 
tych najbardziej wydajnych, zintegrowanych ze szkołą? Poza językiem polskim, 
angielskim i w-f ani jednego. To jest człowiek, który przychodzi, dochodzi. To 
samo jest w szkole podstawowej gdzie poza nauczaniem zintegrowanym, 
matematyką i językiem polskim jest to samo. Wydaje się w związku z tym, iŜ 
sytuacja, w której nauczyciel rozpoczyna w 4 klasie uczenie i pracuje dla siebie 
do 3 klasy gimnazjalnej, jest to inna motywacja. Ale jest to hipoteza i Centrum 
to powinno zbadać, ja stwierdzam fakt, Ŝe pod względem pedagogicznym, 
organizacyjnym w takiej większej jednostce jest to lepiej zorganizowane. I na 
koniec liczba dzieci: liczba dzieci w tym budynku wynosiłaby od 580 do 511,  
w ciągu najbliŜszych kilku lat. Wszyscy pedagodzy godzą się, co do tego, Ŝe 
liczba 500-600 uczniów pod jednym, kierownictwem pedagogicznym jest 
placówka do zaakceptowania. Przekroczenie granicy 600 nie jest dobre. I z tych 



 46 

względów, tym się kierując zwracam się do państwa radnych, do tych, którzy 
nie mają wątpliwości, ale takŜe do tych, którzy zadawali cały szereg pytań, 
proszę państwa poprzyjcie ten wniosek. Będziemy się tutaj nad tym mocować, 
będziemy nad tym pracować będziecie nas pilnować Ŝeby warunki były coraz 
lepsze, ale nie moŜemy tego odwlekać. Na zakończenie dziękuję pani Alicji 
Obarze, która mnie jako byłemu Kuratorowi uzmysłowiła ten problem, bo o nim 
zapomniałem.  
 
Przewodniczący Jacek Wołowiec 
Panie Prezydencie, pan jako szermierz słowa, którego podziwiam, pięknie 
operuje tworzywem językowym, to nie ulega wątpliwości. Są kwestie, z którymi 
się z panem zgadzam, choć wcześniej się z panem nie zgadzałem, a mianowicie 
ilość uczniów w klasie nie decyduje o poziomie o jakości zdania egzaminów 
zewnętrznych i tu się bezwzględnie zgadzamy. Panie Prezydencie mnie jest 
bardzo przykro, Ŝe w tym momencie powołuje się pan osobę pani Kurator 
twierdząc, Ŝe jej problem dzieci specjalnej troski nie interesuje. Ja powiem tak 
znam panią Kurator i jest to moim zdaniem bardzo nieelegancko, bo znam panią 
Kurator i wiem doskonale, Ŝe pani Kurator będąc dyrektorem w swojej szkole 
miała wiele osób, które miały deficyty, miały problemy. Myślę, Ŝe lepiej ten 
problem zna od pana, panie Prezydencie. A, Ŝe w swoich oświadczeniach nie 
uŜywała stwierdzenia dotyczącego dzieci specjalnej troski, bo wiadomo, ze po 
przeniesieniu warunki dzieci z ZS Nr 17 bezwzględnie się poprawią przy 
zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. Jej troska w tym momencie 
polegała na tym Ŝe chce Ŝeby miasto zabezpieczyło jak najlepsze warunki dla 
dzieci z SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 1, i debata która tutaj toczymy dotyczy tej 
tylko kwestii. W związku z tym brak szczegółowych informacji nie przekonuje 
nas do tego, Ŝe te warunki będą zachowane na odpowiednim poziomie. I jeszcze 
jedno pytanie, panie Prezydencie, ja nie zrozumiałem za bardzo, co pan miał na 
myśli, Ŝe jeśli przychodzą dzieci z zewnątrz, z poza Kielc do kieleckich szkół to 
my tracimy? PrzecieŜ pan doskonale wie, Ŝe jeśliby nie dzieci spoza Kielc to 
połowę szkół ponadgimnzajalnych naleŜałoby zamknąć. Jak chcemy Ŝeby te 
dzieci przychodziły do tych szkół, Ŝeby nauczyciele mieli pracę, to standard, 
infrastruktura musi być na odpowiednim poziomie i tylko tyle. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja nie Ŝądałem od pana od pana Wydziału przedstawienia operatu 
szacunkowego. Jest Wydział Inwestycji w Mieście i zajmuje się opracowaniem 
planów, dokumentacji, kosztorysów i on planuje inwestycje. To jest do tego 
powołany Wydział. Ja rozumiem, Ŝe pan nie ma w swoim Wydziale ludzi do 
tego, ale od tego mamy ten Wydział i ten Wydział i wiadomo było od roku, Ŝe 
będzie ta inwestycja i on powinien przygotować to wszystko. Na tym rzecz 
polega, to jest przygotowanie danej inwestycji. A teraz do Tomasza 
Boguckiego, który na straŜy finansów stoi. Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe 
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robiona była wycena majątku MPK przez firmę consultingową i poniesione były 
koszty, a nie została wdroŜona i pieniądze były. Panie Przewodniczący proszę 
nie mówić, Ŝe na to pieniędzy nie ma. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki ad vocem 
Przykro mi to powiedzieć, ale mimo, Ŝe pan radny Wołowiec jest radnym drugą 
kadencję zupełnie się nie orientuje jak przebiega proces przygotowania 
inwestycji w oświacie. Niestety panie radny to nie Wydział Inwestycji 
przygotowuje dokumenty tylko, jeŜeli juŜ i powiem, Ŝe wyjątek w tym roku,  
w tych dwóch latach był, Ŝe Wydział Inwestycji realizował remont powaŜny na 
Białogonie. Natomiast wszystkie inne inwestycje w oświacie były realizowane 
przez Wydział Edukacji. Ale niezaleŜnie od tego gdzie było realizowane, to 
równieŜ na Białogonie, najpierw Wydział Edukacji przygotowywał całą 
dokumentację koncepcyjna a reszta była po stronie Wydziału Realizacji 
Inwestycji. Dobrze by było Ŝeby do końca kadencji douczyć się i zobaczyć jak 
przebiega proces inwestycyjny w mieście, bo to wstyd. Druga sprawa proces 
wyceny MPK, to była uchwała intencyjna Rady zezwalająca na ekspertyzę  
i w związku z tym mógł pan Prezydent wydać pieniądze. Potwierdzam w całości 
to, co powiedział Prezydent Sygut – nie wolno Prezydentowi jednej złotówki 
wydać na Ŝaden operat szacunkowy ani na Ŝadne inne przygotowania 
inwestycyjne póki nie będzie zgody Rady na ten kierunek inwestycyjny. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja rozumiem, Ŝe pan jest omnibusem, pan na wszystkim się zna, pan jest 
najlepszy i pan wszystko moŜe, ale to, co pan uŜył to są złe zachowania, nie 
nazwę tego inaczej, pod moim adresem wygłoszone pana mowy. Ja chciałem 
pana na jedną rzecz zwrócić, Ŝe po to jest Wydział Inwestycji Ŝeby inwestycje 
realizował. Dlatego jest Wydział Realizacji Inwestycji, Ŝe moŜe korzystać ze 
środków unijnych. Dyrektor szkoły, jeŜeli realizuje dana inwestycję, dotyczy to 
juŜ konkretnie LO im. śeromskiego tam moŜna było na modernizacje kotłowni 
uzyskać środki unijne. Dyrektor szkoły nie mógł, bo nie jest jednostka prawną, 
mógł uŜyć tylko Wydział Inwestycji. Tego nie zrobiono i zaprzepaszczono 
prawie 30 % dotacji, która się naleŜy. Dlatego moim zdaniem wszystkie 
inwestycje i remonty w szkołach powinny być robione przez Wydział Inwestycji 
nie przez dyrektorów, nie przez Wydział Oświaty. Do tego jest Wydział 
Inwestycji powołany. Jak pan nie wie do czego jest Wydział Inwestycji 
powołany to proszę się zapoznać, a nie to przekazywać na dyrektorów szkół, 
którzy nie mają przygotowania w tym kierunku. Na przyszłość chciałbym panie 
Przewodniczący Ŝeby takie wycieczki osobiste, to wie pan, to jest powaga tej 
sali, powaga i pana osoby, no o panu to świadczy, no o panu to bardzo źle 
świadczy. Nie nazwę dosadnie tego, ale bardzo ubolewam nad tym, Ŝe pan 
będąc druga kadencję potrafi tak zachowywać się. To jest poniŜej krytyki, 
więcej nie chcę oceniać. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę państwa, aby nie komentować wypowiedzi w trakcie ich trwania. 
Jestem tu przez państwa wyznaczony do tego, aby ewentualnie wypowiedź 
przerywać. Przypominam wszystkim radnym, Ŝe jesteśmy w punkcie zmiana 
aktu prawnego o organizacji Szkoły podstawowej Nr 7 w Kielcach. 
 
Radny Jan Gierada 
Wszystkie remonty jak się planuje to są jakieś wstępne przymiarki szacunkowe, 
a później dalej się robi to, co naleŜy do poszczególnych ludzi, czyli do 
konkretów. Natomiast zniesmaczony znów jestem tym, Ŝe pan Prezydent Sygut 
wymienił tu kilkanaście spotkań swoich z Komisją, a ja się dowiaduję, Ŝe nie 
moŜna się było wcześniej nic od niego doprosić. W końcu, kto mnie tu robi  
w balona, radni czy prezydent? 
 
Radny Mariusz Goraj 
Mam wielką nadzieję, panie Prezydencie, Ŝe pan i pańscy urzędnicy  
w momencie, kiedy przystąpią do opracowywania czy teŜ próby wdroŜenia tych 
planów, o których nam pan tak duŜo powiedział dzisiaj, będą to konsultować  
z osobami, które są tym Ŝywotnie zainteresowane, czyli rodzicami dzieci, które 
uczęszczają do obu tych szkół. Ja wiem, Ŝe z ich strony jest deklaracja, Ŝe 
bardzo chętnie będą się z państwem spotykać i opiniować czy teŜ wyraŜać swoje 
zdanie na ten temat. Liczę na to i nie ukrywam, Ŝe będę się temu bacznie 
przyglądał.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałem odpowiedzieć radnemu Gieradzie i wszystkim państwu. Zapewne to, 
co przedstawiał pan Prezydent Sygut ta ilość spotkań jest prawdziwa, tylko 
naleŜałoby przeliczyć precyzyjnie ile tych spotkań mieli moŜliwość odbierać 
radni. Dalej, na tych Komisjach, które pan Prezydent wyliczył zajmowaliśmy się 
tym problemem w zasadzie tylko częściowo, za kaŜdym razem jako jeden z 
punktów. KaŜda Komisja miała merytorycznie inny zakres, były takie wstępne 
rozmowy. JeŜeli radni, wszyscy członkowie Komisji Edukacji uzyskaliby 
odpowiedzi na swoje pytania to myślę, Ŝe nie byłoby dzisiaj absolutnie Ŝadnej 
dyskusji. Ja wypowiadam się w tej chwili jako Przewodniczący Komisji 
Edukacji, przysłuchujący się, najczęściej prowadzący te obrady. Dopiero 
merytorycznie zajmowaliśmy się tą uchwałą dzisiaj, natomiast poprzedni 
tydzień to było to obejrzenie obu placówek i debata ze środowiskami tych 
dwóch placówek. W związku z tym trudno jest mówić i zadawać takie pytania, 
Ŝe ktoś pana radnego wpuścił w cos tam, bo po prostu merytorycznie dzisiejsza 
Komisja w większej części była poświęcona temu tematowi. 
 
Dyskusję zakończono. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Ogłaszam 30 minut przerwy w obradach. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wznawiam obrady po przerwie i przechodzimy do głosowania nad omówionym 
projektem uchwały. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 15 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 10 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/688/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie zmiany aktu prawnego o organizacji Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 8 
 
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w 
Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30 uzasadnił pan Marek Scelina dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 
W tym roku będziemy obchodzili 50-lecie DPS i z tej okazji Rada Mieszkańców 
zwróciła się do pana Prezydenta, aby zaproponował państwu Ŝeby ich Dom 
otrzymał nazwę własną. Zaproponowano, aby ten Dom otrzymał nazwę Jana i 
Marysieńki Sobieskich.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Ja tylko w kwestii formalnej chciałbym się zastanowić nad tym czy 
„Marysieńki”, bo jako Królowa Polski ona nazywała się Maria Kazimiera de La 
Grange d'Arquien Sobieska, czyli myślę, Ŝe „Maria” jest bardziej odpowiednie. 
Ja wiem, Ŝe zwyczajowo mówiło się Marysieńka, ale jednak tak naprawdę miała 
na imię Maria. 
 
Dyr. Marek Scelina 
Ja sobie myślę, Ŝe cała ta sprawa ma aspekt bardzo romantyczny. Ja myślę, Ŝe 
mieszkańcy tego Domu proponując, aby nadać mu takie a nie inne imię myśleli 
o wielkiej miłości, która tę parę łączyła. A jak pan doskonale wie Jan III 
Sobieski po uszy w niej zakochany nigdy nie nazywał jej inaczej jak najsłodsza 
Marysieńka, uŜywał zresztą wielu innych pięknych słów. 
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Radny Jan Gierada 
Popieram wniosek pana dyr. Sceliny. Poprzyjmy ten wniosek, Marysieńka tak 
pięknie brzmi. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i 
Zdrowia RM. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/689/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w 
Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30. 
 
Pkt. 7. 9 
 
Dyr. Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach, ul. 
Sandomierska 126. 
Proponujemy ustalić kwotę najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 
782,00 zł oraz wartość jednego punktu na kwotę 5,00 zł. te zmiany pozwolą 
podwyŜszyć wynagrodzenia pracowników tej placówki. Skutki finansowe 
ewentualnego podjęcia tej uchwały są zapewnione w budŜecie tej placówki. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i 
Zdrowia RM. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/690/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126. 
 
Pkt. 7. 10 
 
Pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg uzasadnił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”. 
Uchwała doprecyzowuje zasady obliczania powierzchni do wyliczenia ilości 
opłat naleŜnych dla Miasta z tytułu odprowadzania głownie wód deszczowych 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej RM. 
 
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 XXX/691/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”. 
 
Pkt. 7. 11 
 
Dyr. Piotr Wójcik  zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Miejskim 
Zarządzie Dróg w Kielcach. 
Ostatnia regulacja tego typu miała miejsce wobec pracowników MZD w roku 
2000. Proponujemy ustalić wartość najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości 700,00 złotych i na określenie wartości jednego punktu na kwotę 
10,00 złotych. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej RM. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/692/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Miejskim Zarządzie Dróg w 
Kielcach. 
 
Pkt. 7. 12 
 
Dyr. Piotr Wójcik  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach. 
Zmiana polega na objęciu z zarządzanie MZD samodzielnych ciągów pieszych, 
rowerowych i pieszo-rowerowych oraz kładek znajdującymi się w tych ciągach. 
Celem tej uchwały jest ustalenie jednoznaczne jednostki, która będzie 
sprawowała zarząd oraz utrzymywała i dbała o te obszary. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Prosiłbym, aby pan dyrektor powiedział nam, jakie w tej chwili tereny, ścieŜki 
rowerowe, które MZD przejmuje w swój zarząd, którego dotychczas nie miał? 
Czy to chodzi o te ścieŜki, które nie są w pasach drogowych i co jeszcze to 
obejmuje? Konkretnie Ŝebyśmy wiedzieli, za czym głosujemy, bo w tym 
momencie jest jakby niejednoznaczność. 
 
Dyr. Piotr Wójcik 
Jest to, jednoznaczne, poniewaŜ jednym z zapisów jest to, co odczytałem, czyli 
zarządzanie samodzielnymi ciągami pieszymi, rowerowymi i pieszo-
rowerowymi, zlokalizowanymi na terenach, na gruntach bodących w trwałym 
zarządzie MZD. Oraz zarządzanie oraz kładkami znajdującymi się w tych 
ciągach będącymi w zarządzie Miasta Kielce, więc niekoniecznie połoŜonymi w 
ciągu pasa drogowego. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie 
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Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/693/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 13 
 
Dyr. Piotr Wójcik  zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia wniosków 
aplikacyjnych o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadań inwestycyjnych pn. 
„Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 
Maja)” oraz ul. Orzeszkowej”. 
Jest to uchwała typu intencyjnego, ona jest wymagana do tego, aby móc w dniu 
jutrzejszym złoŜyć wniosek do pani Wojewody mający na celu skorzystanie  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i ta uchwała jest jakby 
gwarancją tego, Ŝe w przyszłorocznym budŜecie będzie zapewnienie 
posiadanych środków na realizację 100 % inwestycji, przy opcji 50 % 
dofinansowania z tego właśnie Programu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/694/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań 
zmierzających do złoŜenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadań 
inwestycyjnych pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. 
Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” oraz ul. Orzeszkowej”. 
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Pkt. 7. 14 
 
Pan Jerzy Król dyrektor Wydziału Sprawa Obywatelskich UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do 
wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 
rok 2009. 
Ustawa o Transporcie Drogowym przyznaje Radzie Gminy prawo do ustalania 
na dany rok kalendarzowy liczby nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką osobową. Od 2002 do 2006 roku Rada Gminy nie 
podejmowała uchwał dotyczących nowych limitów, co spowodowało długi czas 
oczekiwania chętnych na udzielenie licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką. Rada Gminy w celu likwidacji ograniczenia dostępu do 
zawodu taksówkarza określiła na rok 2007 liczbę przeznaczonych do wydania 
nowych licencji w wysokości 205, natomiast na rok 2008 – 177 nowych licencji. 
Proponuje się na rok 2009 ustalenie limitu nowych licencji na przewozy 
taksówką w ilości 183, co spowoduje, Ŝe liczba taksówek w Kielcach nie 
przekroczy 700, a jednocześnie licencję otrzyma kaŜdy chętny przedsiębiorca 
spełniający warunki ustawy o transporcie drogowym. Wpłynie to równieŜ 
pozytywnie na ceny i jakość świadczonych usług.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/695/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009. 
 
Pkt. 7. 15 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad sprzedaŜy niektórych lokali stanowiących własność Miasta 
Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz 
przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie 
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zasad sprzedaŜy lokali uŜytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich 
nabywaniu. 
Proponujemy uchylenie § 8 ust. 1 w uchwale Nr XII/225/2007, poniewaŜ on 
zakłada, Ŝe naleŜność za lokal uŜytkowy, który wykupuje jego najemca, czyli 
nzoz musi być wpłacona jednorazowo. My uchylając go chcemy zaproponować, 
aby nieruchomość taka, taki lokal mógł być sprzedany w ratach, oczywiście 
zgodnie z zapisami ustawowymi w tym zakresie polegającymi na tym, Ŝe 
oprocentowanie byłoby równe stopie redyskontowej to jest na dziś 6,2 % oraz 
zabezpieczenie takiego lokalu hipoteczne z wpisem do księgi wieczystej. Co 
legło u podstaw tego typu propozycji. W ostatni czasie odnotowaliśmy szereg 
zapytań, szereg monitów, szereg próśb ze strony najemców lokali uŜytkowych 
nzoz-ów, którzy zwracali się do nas z prośbą, aby im umoŜliwi ć właśnie 
rozłoŜenie naleŜności za lokal na raty. Czym jest to spowodowane? Jest to 
spowodowane zgodnie z przedstawioną argumentacją głównie kryzysem na 
rynkach finansowych a co za tym idzie dostępnością kredytów, jeśli chodzi  
o banki. My mając na uwadze zakres realizowanych świadczeń przez nzoz-y, 
generalnie one wykonują funkcje Miasta, biorąc pod uwagę ich sytuacje 
finansową, wreszcie sięgając do stanu technicznego i do moŜliwości, które musi 
mieć nzoz, aby w odpowiednim czasie dostosować go do standardów zgodnych 
z przepisami unijnymi, my jesteśmy zainteresowani aby nzoz-y zostały jak 
najszybciej sprzedane. Stąd teŜ, aby do tego doprowadzić proponujemy uchwałę 
w takiej właśnie treści. Ten nzoz, który nie będzie miał moŜliwości nabycia za 
kwotę całkowitą Ŝeby mógł mieć tę moŜliwość skorzystania z systemu płatności 
ratalnej i w ten sposób mógł sobie lokal nabyć, następnie spłacając w ratach, 
oczywiście tak jak mówiłem z odsetkami, na rzecz miasta naleŜność za lokal. 
Taka jest główna intencja tej uchwały. Zapewniam, Ŝe jest ona dobrze 
przemyślana. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń wyraził zgodę, aby głos zabrał pan lek. med. 
Maciej Ślefarski Prezes Zarządu „Porozumienia Świętokrzyskiego” 
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kielcach 
Prosiłem o głos, aby uzasadnić naszą prośbę o rozłoŜenie płatności za 
wynajmowane lokale w ratach. Akurat zbiegło się to w czasie z sytuacją gdzie 
na nzoz-ach tkwią zwiększone wymagania finansowe. Z jednej strony 
chcielibyśmy te lokale wykupić co jest potrzebne do tego aby skorzystać  
z pomocy unijnej, a z drugiej strony nowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne 
nakładają na nas obowiązek dostosowania tych lokali do nowych wymagań. Jak 
trudną sprawą jest to dostosowanie lokali nich świadczy fakt, Ŝe termin 
dostosowania jest systematycznie przesuwany. Ostatni termin jest wyznaczony 
na 2012 rok. Niemniej jednak 5 lat temu, gdy Rada Miasta podjęła decyzję  
o restrukturyzacji ZOZ i przekazania ich nzoz-om celem świadczenia dalszej 
nieprzerwanej działalności zdrowotnej zostały nam teŜ wynajęte lokale. Te 
lokale juŜ wtedy nie spełniały Ŝadnych standardów sanitarnych. Wtedy 
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dostaliśmy od Sanepidu warunkowe pozwolenie na prowadzenie działalności  
i musieliśmy te najwaŜniejsze wady dostosować ponosząc odpowiednie nakłady. 
Dzisiaj sytuacja na rynku finansowym zmieniła się, jeśli chodzi o uzyskanie 
kredytów, są zwiększone wymagania, a głównie dla nas jest duŜym obciąŜeniem 
i praktycznie sporym kłopotem do przejścia, bo banki wymagają duŜo 
większego wkładu własnego do wzięcia kredytu hipotecznego. Dlatego mając na 
uwadze nieuniknione nakłady inwestycyjne na modernizację tych obiektów, 
chcielibyśmy Ŝeby pacjenci, którzy są obywatelami tego miasta byli leczeni  
w przyzwoitych warunkach, Ŝeby te warunki spełniały jakiś poziom, Ŝeby to nie 
było ciągle przyjmowanie pacjentów w gabinetach gdzie są odrapane ściany, 
walące się sufity. Dlatego rozłoŜenie tych płatności na raty pozwoliłoby nam 
bardziej powiązać sprawy finansowe i pewne zobowiązania odłoŜyć w czasie, a 
przeznaczyć na to, co jest najpilniejsze. Chciałem teŜ zaznaczyć, Ŝe, mimo iŜ 
sprawa dotyczy niepublicznych zoz-ów, to nzoz-y przejęły ciągłość świadczenia 
usług medycznych po ZOZ-ie publicznym. Realizujemy ustawowe zadanie 
miasta i obejmujemy opieką ponad 150 tys. obywateli. Współpracujemy z 
miastem, realizujemy programy profilaktyczne, ta współpraca dobrze się układa 
i jesteśmy z niej zadowoleni. Chcielibyśmy, aby ta współpraca dalej się dobrze 
układała i Ŝebyśmy mogli pracować w lepszych warunkach, a pacjenci, aby 
mogli być przyjmowani w godnych warunkach.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mam takie pytanie, bo pan doktor mówi, Ŝe Rada pozwoliła, państwo 
ponieśli ście koszty, czy państwo nie wiedzieliście zaczynając przedsięwzięcie, 
Ŝe jednak potrzebne są duŜe nakłady na to, Ŝe trzeba mieć pieniądze, a jeśli nie 
to trzeba zainwestować pieniądze z kredytów ewentualnie. Według mnie wolny 
rynek nakazuje pewną równość na tym rynku dla wszystkich podmiotów. 
Państwo dostajecie w pewnym momencie nieruchomości w ten czy inny sposób, 
podkreślam, dostajecie usługi, dostajecie te 150 tys. mieszkańców i państwo 
jeszcze zwracacie się do miasta Ŝeby zostało to rozłoŜone na raty. Dla mnie 
dziwny argument to te trudności kredytowe w dzisiejszych bankach, problem 
kryzysu. Jeden z radnych pewnie powie, Ŝe jeszcze dzisiaj dzwonił do pewnego 
banku i pytał czy są moŜliwości zaciągnięcia kredytu w takiej wysokości i nie 
było problemu. Zastanawiam się, do jakiego momentu Miasto miałoby pomagać 
w funkcjonowaniu wszystkich tych nzoz-ów? Pytanie kolejne jest takie czy 
państwo zdajecie sobie sprawę z tego, Ŝe jeśli dzisiaj miałaby ta uchwała na 
przykład nie przejść to równie dobrze moŜe być ogłoszony przetarg i kaŜdy 
moŜe do tego przetargu stanąć? 
 
Dr Maciej Ślefarski 
MoŜe nie do końca zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo myśmy tak 
naprawdę nic nie dostali. Kiedy ZOZ został zrestrukturyzowany nas namawiano 
Ŝeby wziąć sprawę we własne ręce, dlatego Ŝe ZOZ był zadłuŜony na około 30 
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mln zł i ja sam byłem wtedy pracownikiem ZOZ, dyrektorem ds. lecznictwa i co 
miesiąc jeździłem do ZUS z listami wypłat, na które ZUS wyraŜał zgodę,  
a resztę wszystko komornik zabierał. Takie były realia wtedy. Nie było tak jak 
pan radny mówi, lukratywnie i super, Ŝe Miasto wam coś daje, a wy tylko 
prowadźcie działalność medyczną. Bo do dzisiaj są ludzie zniesmaczeni, 
rozgoryczeni, Ŝe tak naprawdę pracowali wiele lat za niskie pobory. Bo w 
publicznych zoz -ach protestami, strajkami wywalczyli to wszystko, a tutaj od 5 
lat nie było Ŝadnego protestu, dlatego Ŝe tak naprawdę są to spółki pracownicze, 
w których ludzie wykupili swoje udziały i kaŜdy miał świadomość, Ŝe to jest 
moja spółka i co ja będę strajkował. Owszem gdyby były takie realia i kaŜdy  
z nas miałby duŜo pieniędzy to moŜe nawet nie wdawałby się w interes  
z Miastem tylko by sobie kupił na wolnym rynku nieruchomość. Natomiast nie 
wolno zapomnieć, Ŝe to jest 150 tys. obywateli tego miasta i listy pacjentów 
naleŜały do miasta, a teraz naleŜą do nas. To nie jest tak, Ŝe pan sobie załoŜy 
Przychodnię i powie prowadzę działalność. Pan nie będzie miał listy aktywnych 
pacjentów, które my mamy. Niemniej jednak odpowiedzialność za tych 
pacjentów, odpowiedzialność za zawód, który wykonujemy kaŜe nam walczyć, 
kaŜe nam polepszyć warunki dla pacjentów, dla obywateli tego miasta,  
w warunkach, kiedy rentowność prowadzonej działalności nie jest taka jak  
w fabrykach, które produkują opony, samochody. Ona się waha w granicach 
1,42 i z tych pieniędzy, które trzeba opodatkować, bo pan dyrektor Gierada nie 
płaci podatku od dochodu, bo jest zwolniony jako publiczna jednostka. My 
musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego podatek i dopiero te pieniądze 
moŜemy zainwestować i inwestujemy. Bo jeŜeli zoz kielecki skumulował 30 
mln zł długu, a my po 5 latach mamy pieniądze, mamy załogę i chcemy 
inwestować, tylko nie było czasu Ŝeby wypracować aŜ tak duŜych pieniędzy. 
Powtarzam, to nie jest sklep gdzie kupujemy – zarabiamy, to jest działalność 
gdzie warunki w tym okresie 5-cio letnim na tyle się zmieniły, Ŝe pensje, aby 
utrzymać załogę to trzeba było podnieść 3 razy.  
 
Radny Jan Gierada 
Pamiętam doskonale w poprzedniej kadencji, bo byłem tez radnym, gdy była 
mowa o przekształceniu ZOZ w zakład niepubliczny było duŜo obaw ze strony 
pracowników, ze strony radnych. Praktycznie zostało to przegłosowane tylko 
chyba dwoma głosami. Ja byłem od początku zwolennikiem Ŝeby natychmiast to 
przekształcić w niepubliczny zoz. Kielce były jednym z ostatnich miast  
w Polsce, które to uczyniły. Przekonywałem radnych, Ŝe to jest dobre  
i konieczne i jak Ŝycie pokazało, w tym momencie miałem rację. To była dobra 
decyzja i dobra robota. Oczywiście za późno to było zrobione, za co obarczam 
ówczesnego Prezydenta Miasta, w dodatku z mojej opcji, bo opieszałość ta 
doprowadziła do potęŜnego zadłuŜenia, co nie jest bez znaczenia do dnia 
dzisiejszego. Jest to przypadek szczególny. A dlaczego? Dlatego, Ŝe aby o tym 
dyskutować trzeba znać dokładnie ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Ta 
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ustawa mówi, Ŝe w przypadku gdyby dr Ślefarski i inni powiedzieli dzisiaj: to 
dziękujemy, nie mamy środków, sytuacje się zmieniły, Dz. U. z 1992 roku 
mówiący o tym jakim warunkom powinny odpowiadać budowle i budynki 
słuŜby zdrowia jest autentycznie cały czas przekładany i tak jak pan doktor 
powiedział, widzę, Ŝe zna zagadnienia, musi znać, bo musiał wprowadzić tzw. 
program dostosowawczy, jest on do końca 2012 roku musi być wszystko 
zrobione tak jak to jest napisane w zarządzeniu Ministra. śeby to zrobić szpitale 
publiczne i niepubliczne muszą mieć potęŜne pieniądze. 95 % szpitali w Polsce 
nie spełnia tych wymogów. Dlatego w sytuacji, gdy Prezydent Miasta ma 
obowiązek zabezpieczyć dostępność usług, w przypadku gdyby te wszystkie 
spółki powiedziały: adieu, pa, pa, ja sobie otwieram fabrykę lodów, a nie będę 
leczył, bo nie stać mnie dzisiaj wykupić lokalu i jeszcze włoŜyć do tego 
lokalu… MoŜna dziś dyskutować czy one są wycenione wysoko czy nisko, za to 
ponoszą odpowiedzialność rzeczoznawcy mający uprawnienia. Tylko dzisiaj 
dostosować te lokale, patrząc na wartość wyceny, te budynki w duŜej mierze są 
stare i rzeczywiście Ŝeby zrobić z nich taką perełkę, którą się moŜna pochwalić i 
która będzie zadowalać i pacjentów i samych właścicieli trzeba włoŜyć potęŜne 
pieniądze. I trzeba się liczyć, Ŝe wartością dodaną musi być wartość remontu, 
wartość odtworzenia aparatury. I trzeba powiedzieć sobie tak, w pewnym 
momencie powstały te nzoz-y, miały moŜliwość preferencyjnego zakupu 
sprzętu, miały warunki przejściowo bardzo niskiego czynszu, a zarobki były 
takie, jakie były i one jeszcze dzisiaj są nie na jakimś najwyŜszym poziomie. 
Dlatego jeśli te spółki zostałyby rozwiązane, nie stworzymy tym spółkom 
warunków, aby mogły te budynki nabyć, aby się stały właścicielami, a 
właściciel kaŜdy inwestuje, bo to jest jego. Bo jeśli ta uchwała dzisiaj nie będzie 
przyjęta to mogą się zdarzyć róŜne rzeczy. Prezydent Miasta czy to będzie pan 
Wojtek czy pan Iksiński musi zabezpieczyć świadczenie usług medycznych na 
terenie Kielc, czyli moŜe dojść z powrotem do utworzenia jednostki publicznej, 
bo taka jest potrzeba. Do kiedy Miasto ma pomagać, zapisałem sobie taki akapit 
od pana mecenasa Gągorowskiego? Powiem tak: zawsze musi w tej materii 
pomagać, bo Miasto to ludzie, a ludzie zawsze mają prawo chorować tak samo 
jak jeść. W związku z powyŜszym kaŜdy moŜe być pacjentem, jak nie był to 
będzie, czego nikomu nie Ŝyczę. Miasto musi pomagać i musi się liczyć z takimi 
a nie innymi konsekwencjami tej pomocy. Czy ta pomoc jest duŜa? Nie wiem, 
ale na pewno jest, bo gdyby był przetarg pewnie by się zgłosił Iksiński mający 
miliony i by podbił cenę. Tak by się mogło stać, tylko, co dalej z tego? Czy 
doktor Ślefarski czy jego kolega wybuduje w ciągu kilku miesięcy nowy 
zakład? Nie, trzeba zaprojektować, trzeba działkę kupić, wziąć kredyt, itd.. 
Kwestia kredytu: tak, jak się da odpowiednią hipotekę to banki poŜyczą i dzisiaj, 
nie ma Ŝadnego problemu.  
Ja chyba dobrze rozumiem, Ŝe uchwała dotyczy wszystkich podmiotów nie 
tylko nzoz-ów. Jeśli to tylko dotyczy nzoz-ów to tym bardziej jestem 
zadowolony i tylko kwestia, takie pytanie mnie się nasuwa: na ile tych rat. 
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Natomiast poza wszelką wątpliwością Ŝeby to się rozwijało, Ŝeby to było 
własnością, to wszystko wymaga nakładów. Trzeba tym ludziom pomóc,  
a pomagając im pomagamy całemu miastu, całej społeczności. SłuŜba zdrowia 
jest placówką wyŜszej uŜyteczności i powinna być przez radnych zauwaŜana i 
przez miasto doceniana. Dlatego proszę radnych ze wszystkich opcji, nie 
mieszajmy polityki do zdrowia, spróbujmy pomóc tym podmiotom. 
 
Radny Paweł Gągorowski - ad vocem 
Pierwsze zdanie do pana dr Ślefaraskiego – ja nie kwestionuję rzeczywistej 
działalności państwa, bo widać, jaka jest róŜnica w tych zakładach do których 
się wchodzi dzisiaj, a jeszcze kilka lat temu. Natomiast faktem jest równieŜ to, 
Ŝe wiele osób, wieku lekarzy i wielu przedsiębiorców nie miało moŜliwości na 
takich samych zasadach jak państwo zafunkcjonować.  
Do pana radnego Gierady mogę powiedzcie tylko jedno zdanie, i o jego 
uczciwości niech świadczy to, Ŝe jeszcze przed sesją, a mam na to świadków, 
agitował Ŝeby nie pozwoli sprzedawać tego na raty.  
 
Radny Jan Gierada 
Nie lubię tego typu podjazdów, a juŜ Miller powiedział, Ŝe nie ten męŜczyzna, 
który zaczyna, ale który kończy, więc ja od początku byłem za przekształceniem 
i wszyscy o tym wiedzą, nie pamiętam czy był pan wtedy radnym czy nie. 
Natomiast ja nie agituję Ŝeby nie na raty tylko agituję Ŝeby nie było na 10 rat. A 
kwestia nawet gdybym mówił sam, Ŝe nie na raty, to musiałbym się określi ć czy 
chce tylko na 1 ratę czy więcej. Ja się nie określiłem, więc niech mi pan nie 
wmawia jakiejś ciemnoty, bo nie lubię. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pięć lat temu podjęliśmy decyzję o wyraŜeniu zgody na prywatyzację ZOZ-u.  
W lipcu ubiegłego roku przyjęliśmy zasady sprzedaŜy lokali. Prywatyzacja 
ZOZ-u nastapiła ścieŜką leasingu pracowniczego, ja powiem wyraźnie, nie 
widziałem takiego leasingu pracowniczego, w którym mienie nie byłoby 
kupowane w ratach. Dzisiaj mamy do wyboru czy sprzedać szybko dwa lokale 
czy sprzedać w ratach wszystkie. Nie zachowujmy się jak Komisja Śledcza, nie 
przepytujmy, bo sami wiemy, Ŝe aby zbyć nieruchomość musi być zbywca, ale 
musi teŜ być nabywca i nie mówmy, Ŝe w budynkach, w których są w tej chwili 
nzoz-y będą lokale handlowe, będą kluby. Nie, tam muszą być placówki 
ochrony zdrowia. Głosimy wielokrotnie frazesy, Ŝe miasto jest przyjazne 
inwestorom, a kto to są te spółki, przecieŜ to są lokalni inwestorzy, to są ludzie, 
którzy wyjęli własne pieniądze, własne oszczędności i zaryzykowali podjęcie 
działalności gospodarczej w bardzo trudnej dziedzinie. Wiemy jak wyglądają te 
lokale, bo sami w większości juŜ jesteśmy pacjentami nie będę powtarzał za 
moim przedmówcą, jakie wysiłki finansowe muszą ponieść ci inwestorzy Ŝeby 
dostosować te lokale do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. 
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Podejmujemy, jak uzasadnia projekt uchwały, uchwałę zgodną z prawem. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza sprzedaŜ takich lokali  
w ratach, w okresie 10 lat, nie mylić 10 lat z 10 ratami. Ja sądzę, Ŝe powinniśmy 
w dniu dzisiejszym wyrazić bez zbędnej zwłoki zgodę na sprzedaŜ lokali 
słuŜących słuŜbie zdrowia na takich warunkach, na jakich mogą podjąć je 
dotychczasowi uŜytkownicy. JeŜeli stać ich będzie na wykupienie od razu to ja 
myślę, Ŝe kaŜdy, kto gospodaruje własnymi pieniędzmi wie, Ŝe to jest najtańsza 
forma nabycia. JeŜeli będzie zmuszony kupować w ratach na pewno ograniczy 
ilość tych rat do minimum, bo co by nie powiedzieć ten procent jest mimo 
wszystko wysoki, rata jest na poziomie kredytu, który otrzymuje miasto. Z tym, 
Ŝe miasto na pewno ten kredyt otrzyma, inwestorzy nie wszyscy i nie na takich 
warunkach. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Trudne zadanie przede mną, bo jestem pierwszą osobą, która będzie się 
wypowiadała przeciwko temu projektowi uchwały. UwaŜam, Ŝe musimy sobie 
szczerze i uczciwie powiedzieć, zdefiniować przedmiot naszego sporu. 
Niewątpliwie lista mówców świadczy o tym, Ŝe moŜna to zdefiniować jako 
spór. Raz mówimy o inwestorach innym z kolei razem o dobroczyńcach, 
trzecim o ludziach, którzy realizują pewne zadania, które są domeną miasta.  
I pewnie we wszystkich trzech przypadkach mamy rację, ale ja bym chciał się 
skupić na tym pierwszym terminie, czyli na inwestorach. Działalność w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej jest taką samą działalnością biznesową jak 
kaŜdą inna. To nie jest tak, Ŝe te placówki czy te spółki dostają pieniądze, które 
są obliczone li tylko wyłącznie na to Ŝeby finansować swoją bieŜącą działalność. 
Usługi, które są kontraktowane w NFZ, pan doktor uŜył takiego terminu: 
aktywna lista pacjentów, musza państwo wiedzieć i pewnie państwo wiedzą, Ŝe 
za kaŜdym aktywnym pacjentem idą konkretne pieniądze, to jest pewien ryczałt, 
który jest tym spółką wypłacany za obsługę tego pacjenta czy on choruje czy 
nie. Tak jest ten system skonstruowany i my go nie zmienimy czy go oceniamy 
dobrze czy źle. Ale wróćmy do inwestorów. Jest takie powiedzenie, Ŝe jak się 
ma pieniądze to się kupuje, ja się nie ma to się nie kupuje. Nie będę się tutaj 
odnosił do tego, co mówił Paweł Gągorowski o moŜliwości, łatwości czy teŜ 
skuteczności pozyskiwania kredytów, bo mnie to, powiem uczciwie, średnio 
interesuje, bo jeŜeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, a taka jest spółka 
prawa handlowego, najczęściej maja one charakter spółki z o.o., to w jego 
powinności, w jego zakresie, jego domena jest to Ŝeby na swoją działalność 
inwestycyjną czy jakąkolwiek inną pieniądze załatwić i to jest chyba jasne  
i oczywiste. JeŜeli jest tak, Ŝe to są spółki prawa handlowego prowadzące 
działalność polegającą na świadczeniu usług medycznych to ja mam pytanie czy 
my w przyszłości planujemy zgodnie ze złotą zasadą gospodarczą równości 
podmiotów wobec prawa, drugi raz podkreślę to, co juŜ dziś mówiłem, Ŝe 
miasto nie jest drobnym spekulantem. Miasto Ŝeby zachować swoją 
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wiarygodność musi stosować się do zasady równości podmiotów gospodarczych 
wobec prawa. I stąd moje pytanie czy my w przyszłości, jeŜeli będziemy 
sprzedawać lokal w trybie bezprzetargowym równieŜ będziemy, bez względu na 
to, kto będzie nabywcą, rozkładać te naleŜność na raty? Jeśli tak, jeśli taka 
deklaracja padnie tutaj dzisiaj na tej sali to ja rozwaŜę poparcie tej uchwały. W 
innym przypadku absolutnie będę głosował przeciwko. 
 
Radny Marian Kubik 
Na początku w całości nie zgadzam się z wypowiedzią pana Mariusza Goraja. 
śyczę koledze Gorajowi Ŝeby załoŜył działalnośc gospodarczą to się zorientuje, 
bo ja się troszeczkę na tym orientuję jak to jest bardzo dobrze, jaki to jest wielki 
biznes. Ale do sprawy. MoŜe trochę historii. W latach 90 przez dwie kadencje 
byłem członkiem Komisji Zdrowia pamiętam jak to było wtedy, gdy juŜ się 
orientowaliśmy jak to jest w innych miastach, Ŝe w róŜnym okresie jak ta ustawa 
weszła, która ograniczała inwestowanie w zoz-y i powstawały nzoz-y.  
W Kielcach trudno było to przełamać, rosły lawinowo długi i prawie na kaŜdej 
Komisji na ten temat rozmawialiśmy i próbowaliśmy to rozgryźć. Nie było to 
takie proste. W pewnym momencie taka decyzja poszła, aby przekształcić zoz-y 
w nzoz-y. I to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Przypominam sobie, Ŝe nie 
było łatwo przekonać tych ludzi, bo jeŜeli ktoś jest przyzwyczajony, Ŝe ma 
jakieś tam pieniądze, pracuje, wiem w tym czasie, jaka była sytuacja  
w Przychodniach, były duŜe kolejki, były problemy. Naprawdę ludzie byli 
niezadowoleni. I ci ludzie, którzy tam pracowali nie bardzo się kwapili do tego 
by przejąć te budynki i zorganizować nzoz, bo przecieŜ lepiej jest tak, Ŝe się 
pracuje i bierze się pieniądze i ewentualnie Ŝąda się, bo przecieŜ był dyrektor 
ZOZ, który Ŝądał pewne rzeczy na kaŜdej Komisji, Ŝe tu brakuje pieniędzy i tu 
brakuje. W tej chwili sytuacja zmieniła się radykalnie na korzyść, na korzyść dla 
ludzi, dla mieszkańców, którzy mają lepszą opiekę. Powiem o Przychodni, która 
jest na osiedlu Świętokrzyskie, nawet wprowadzana jest specjalistyka. JeŜeli jest 
sytuacja taka, Ŝe powiedzmy są problemy z dostaniem się do specjalisty to te 
Przychodnie reagują na to i to jest bardzo korzystne dla mieszkańców. UwaŜam, 
Ŝe my jako radni powinniśmy dalej pomóc. Wtedy pomogliśmy i dalej teŜ 
powinniśmy pomóc tym właśnie podmiotom. Miasto to nie jest tylko biznes, 
tylko miasto to powinno teŜ sprawy społeczne teŜ rozwiązywać, w związku  
z tym nie tylko zarabiać, ale jak kolega Gierada powiedział, pomagać. TeŜ nie 
bardzo sobie wyobraŜam, bo tu teŜ są takie głosy, Ŝe oczywiście próŜni nie ma. 
Ktoś tam ewentualnie by się tym zainteresował i być moŜe by kupił te budynki 
tylko, co z tymi ludźmi, którzy tam pracują. Musimy wiedzieć, Ŝe to spora 
rzesza ludzi pracuje tam i są ludzie zadowoleni i autentycznie teŜ się trochę 
obawiają, bo wiedzą, Ŝe jest taka uchwała, wiedzą, Ŝe róŜnie moŜe być. I to teŜ 
musimy brać pod uwagę. My jako Rada powinniśmy się zastanowić nad tym  
i wybrać to, co jest najlepsze i dla Miasta i dla mieszkańców. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym na początku powiedzieć, Ŝe Konstytucja RP przewiduje wyłączenia 
podmiotów z zasady równości podmiotów wobec prawa i miedzy innymi z tej 
zasady wyłącza takie dziedziny jak ochrona zdrowia szczególnie, jeśli ona jest 
przypisana w odpowiedzialności samorządom. Kto nie wierzy niech zajrzy do 
zapisów Konstytucji, a dalej odsyłam jeszcze do interpretacji 
konstytucjonalistów, którzy nie tylko tą dziedzinę uznają za wyłączoną z zasad 
równości, ale na przykład prowadzenie działalności kulturalnej przez 
samorządy. To jedna kwestia uporządkowania tego, co dotychczas zostało 
powiedziane. Właściwie po tym, co wypowiedział pan radny Jan Gierada w dniu 
dzisiejszym ja osobiście ja oniemiałbym juŜ nic do powiedzenia, ale poniewaŜ 
pewne wątpliwości wskazał to chciałbym w uzupełnieniu pewne rzeczy 
powiedzieć. Usłyszałem na tej sali, Ŝe uchwała, wobec pytania czy jakiejś 
konstatacji wobec dr Ślefarskiego, Ŝe uchwała jak dziś nie zostanie podjęta to 
będzie moŜliwość nabycia tych nieruchomości w przetargu nieograniczonym na 
rynku. OtóŜ, proszę państwa, proszę nie wprowadzać nikogo w błąd, poniewaŜ 
dzisiejsza uchwała tak naprawdę zmienia uchwałę, która pozwala na sprzedaŜ w 
trybie bezprzetargowym tylko nzoz-om, które mieszkają w tych budynkach, 
które są sprzedawane tyle, Ŝe za gotówkę. JeŜeli byśmy tej uchwały dziś nie 
podjęli, to jest moŜliwa sprzedaŜ tych lokali przez pana Prezydenta za gotówkę. 
Czym się róŜni według mnie sprzedaŜ za gotówkę, a sprzedaŜ na raty akurat w 
tym konkretnym przypadku? OtóŜ jeśliby znaleźć banki, które dadzą taki kredyt, 
pan Jan twierdzi, Ŝe są takie banki, w ciągu jednego dnia jest przeniesienie 
własności z Miasta na taką spółkę i poniewaŜ sprzedaŜ nieruchomości następuje 
bez warunków, jest bezwarunkowa, następnego dnia ten podmiot moŜe część 
lub całość nieruchomości zbyć. Nie mamy Ŝadnej pewności, Ŝe tak nie zrobi. 
Bo, proszę państwa, nie da się zjeść kanapki i mieć kanapkę. Nie da się 
jednocześnie sprzedać nieruchomości i jednocześnie nią władać. JeŜeli ktoś 
sprzedaje to musi się liczyć z tym, Ŝe nie będzie miał nic do powiedzenia. I teraz 
w przypadku, gdy następuje sprzedaŜ za gotówkę, czyli od razu przenoszone jest 
prawo własności na nabywcę to zagroŜenie, o którym powiedziałem, istnieje. 
Natomiast w przypadku, gdy jest rozłoŜone to na raty to takiego zagroŜenia 
wprost, od razu, nie ma. Dla mnie bezpiecznie, szczególnie wszystkich tych 
radnych, którzy się obawiają, Ŝe za chwilę tam będzie dyskoteka albo masarnia, 
to bym przestrzegał, Ŝe lepiej będzie jeŜeli będzie to sprzedaŜ rozłoŜona na raty, 
bo po pierwsze przepis art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie 
określa na jakich to jest to zasadach, Ŝe jest to do 10 lat, określa dokładnie 
oprocentowanie i obowiązek zastawienia przez Miasto takiej nieruchomości. I to 
daje gwarancję, Ŝe w najbliŜszym czasie w tym miejscu będzie na pewno tylko 
ta działalność a nie inna. I druga kwestia to są ludzie, którzy przed 5 laty zaufali 
władzy w mieście i zdecydowali się na załoŜenie spółek pracowniczych. Ja nie 
widzę Ŝadnej róŜnicy między spółka pracowniczą Autobusy Kieleckie, której 
przekazaliśmy 51 % udziałów za określoną kwotę, jakakolwiek spółką nzoz, 
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która przez 5 lat funkcjonuje na terenie miasta. Bo, to jest spółka pracownicza i 
to jest spółka pracownicza. JeŜeli w myśl zasady chcemy z jednej strony pomóc 
pracownikom w obronie ich miejsc pracy, a z drugiej strony chcemy dać lepsze 
moŜliwości korzystania z usług tu komunikacyjnych, a tu zdrowotnych to 
powinniśmy równieŜ zauwaŜyć rzesze mieszkańców miasta, którzy zatrudnieni 
są w nzoz-ach, które kiedyś były zakładane pod szczególna namową nowej 
władzy, która nie wiedziała co zrobić z ogromnym zadłuŜeniem ZOZ.  
I rzeczywiście jak 5 lat temu jak decyzje zostały podjęte, to dzisiaj moŜemy 
powiedzieć, Ŝe i poziom usług medycznych się poprawił i stan tych obiektów tez 
nie jest najgorszy. Jeszcze jedna kwestia w tym całym interesie. OtóŜ do 
dzisiejszego dnia nzoz-y mają preferencyjne warunki, jeśli chodzi o czynsze,  
w sytuacji, kiedy jest to uznane przez UOKiK jako pomoc publiczno-prawna  
i określone są granice tej pomocy, to przy obecnie obowiązującym poziomie 
tego czynszu trzeba sobie go przemnoŜyć przynajmniej przez 10 Ŝeby 
dostosować wartość czynszu do rynku. Czyli jeśli będziemy patrzeć z punktu 
widzenia biznesowego równieŜ to te spółki mogły wypracowywać jakieś tam 
zyski niewielkie, jak powiedział pan dr Ślefarski, bo były na preferencyjnych 
warunkach, jeśli chodzi o czynsze. W momencie, gdy wprowadzimy, a musimy 
wprowadzić, jeśli nie zbędziemy tych nieruchomości, czynsze dostosowane do 
rynku, to o zyskach moŜemy zapomnieć. I mając tę świadomość, Ŝe pomagając 
tym nzoz-om, które pomagają 150 tys. mieszkańców, apeluję o rozsądek o to 
Ŝeby pomóc tym ludziom, bo to tak naprawdę pomoc wszystkim mieszkańcom 
miasta.  
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ochrona zdrowia jest jednym z podstawowych zadań samorządów wszystkich 
szczebli w tym równieŜ szczebla gminnego. W roku 2007, a dokładnie 26 lipca 
po wielu dyskusjach i analizach radni pracując równolegle w kilku Komisjach, 
spotykając się z przedstawicielami środowiska medycznego, przeprowadzając 
szereg posiedzeń wyjazdowych zdecydowali się, po pewnych korektach poprzeć 
pomysł Prezydenta Miasta mający na celu rozwiązanie problemu podstawowej 
opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszego miasta. Projekt ten wyraŜony 
później treścią uchwały XII/225/2007 sprowadzał się w swojej istocie do kilku 
nienaruszalnych punktów. I tak:  

1. miał sankcjonować udzielanie podstawowych usług medycznych przez 
określoną ilość podmiotów gospodarczych, nzoz-ów utworzonych z 
przekształcenia ZOZ Kielce,  

2. zezwalał Prezydentowi Miasta na bezprzetargową sprzedaŜ budynków z 
przyległymi nieruchomościami gruntowymi dla wymienionych spółek, tu 
przypomnę, spółek prawa handlowego. 

W powiązaniu z jednorazową zapłatą za wyŜej wymienione nieruchomości miał 
zapewnić ciągłość wykonywanych usług medycznych bez konieczności 
nadmiernego dofinansowywania tych usług przez Miasto. Ulegając 
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zapewnieniom Prezydenta, ale równieŜ zapewnieniom powyŜszej grupy 
pracowników słuŜby zdrowia, ze uzyskane moŜliwości kupna w/w lokali 
zaowocuje racjonalizacja wykonywania usług medycznych, jako Klub PiS 
zdecydowaliśmy się na poparcie tego projektu. Popraliśmy ten projekt pomimo 
wielu zastrzeŜeń i obaw, które u wielu z nas to rozwiązanie rodziło. Wymienię 
najwaŜniejsze: 

− utracenie kontroli nad obiektami mającymi słuŜyć wykonywaniu 
tych usług, mogące w konsekwencji doprowadzić do przeznaczenia 
ich na zupełnie inne cele,  

− naraŜenie się na zarzut pozostałej części środowiska medycznego 
Ŝe uprzywilejowujemy w sposób nieuzasadniony wąska grupę 
lekarzy i personelu pomocniczego. 

ZastrzeŜenia te mogły być tym bardzie uzasadnione, Ŝe faktycznie większość 
tych obiektów ma być sprzedana kilku duŜym firmom zdominowanym przez 
wąską grupę wcześniej pracowników, a aktualnie głównych udziałowców w 
spółkach. Na tamtą chwilę wydawało się jednak, Ŝe korzyści przewyŜszają 
minusy przedsięwzięcia, a zagroŜenia i wątpliwości będą z czasem zanikać. Dziś 
minął juŜ ponad rok od podjęcia uchwały, a obawy, które mieliśmy na początku 
niestety nie znikły. Wprost przeciwnie pogłębiły się. Wiele informacji, które do 
nas docierały wskazywały, Ŝe decyzja nie była do końca racjonalna. Wymienię 
tutaj dwie z tych informacji, po pierwsze okazało się część z nzoz-ów zamierza 
poszerzyć bądź poszerzyła swoja działalność na razie tylko w formie aktów 
prawnych w kierunkach niemających nic wspólnego z medycyną, co zaczęło 
nasuwać obawy, Ŝe w bliŜszej lub dalszej przyszłości ich działalności nie musi 
być koniecznie związaną ze sferą usług medycznych. Po drugie z naszych 
informacji wynika, Ŝe mniejsze nzoz-y zaczęły być traktowane jako partner 
niechciany przez większych partnerów. Mimo tego nie zdecydowaliśmy się na 
dokonanie zmian, uznaliśmy, Ŝe rozwiązanie, choć z punktu widzenia dnia 
dzisiejszego juŜ nie do końca trafne, naleŜy honorować. Wiele pracy wykonanej 
przez urzędników Miasta w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaŜy, ale 
równieŜ wiele zabiegów, jak sądziliśmy, poczynionych przez potencjalnych 
nabywców nieruchomości, aby zdobyć środki na sfinansowanie zakupu nie 
powinno pójść na marne. Jak się okazało myliliśmy się jednak. W sposób 
zasadniczy rzeczone podmioty gospodarcze w swej części nie tylko nie zadbały 
o zdobycie środków finansowych, ale zaŜądały od Miasta kredytowania tego 
zakupu. Paradoksalnie Prezydent Miasta zamiast odrzucić tę propozycje uznał to 
rozwiązanie za słuszne i właściwe, mimo, Ŝe stawiając sprawę w roku 
poprzednim uznał za jedynie moŜliwą ich sprzedaŜ jednorazową wpłatą. 
Szanowni państwo, proponowane rozwiązania słuŜby zdrowia w duŜym 
uproszczeniu i bardzo ogólnie moŜna sprowadzić do dwóch pomysłów: jeden 
proponowany prze Platformę Obywatelską prywatyzacji opieki zdrowotnej, 
drugi proponowany przez PiS pozostawienia kontroli nad opieką zdrowotną 
państwu i samorządom. Oczywiście to drugie rozwiązanie, moim zdaniem, jest 
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o wiele racjonalniejsze i bardziej zabezpieczające interesy pacjenta, ale nie o 
tym chciałem mówi. Chcę powiedzieć o trzeciej drodze zaproponowanej przez 
miasto Kielce, a mianowicie sprzedaŜy majątku latami wypracowanego przez 
pracowników, mieszkańców miasta przy wykorzystaniu pieniędzy miasta. 
Okazało się, Ŝe nie ma potrzeby gromadzenia środków finansowych, waŜenia 
moŜliwości. Dla określonej grupy osób z jednej strony proponuje się 
nieruchomości, z drugiej środki, które mają za te nieruchomości zapłacić. W 
dyskusjach padał argument, Ŝe jeŜeli tego nie zrobimy to Miasto zostanie 
zmuszone do modernizacji tych obiektów, bo istnieją określone ramy czasowe 
narzucone przez UE dla modernizacji tych obiektów. Padały róŜne kwoty od 21 
do 30 mln zł. mam bardzo duŜe wątpliwości co do poprawności tych 
wypowiedzi. Jestem przekonany, ze taka interpretacja obowiązujących 
przepisów nie jest uprawniona, chciałbym jednak zapytać, pomijając aspekt 
sprawiedliwości i uczciwości w stosunku do bardzo wielu nzoz-ów, które nie 
tylko modernizują swoje Przychodnie za cięŜko zarobione, lub poŜyczone 
pieniądze w bankach, nie dostając Ŝadnego wsparcia ze strony Miasta. 
Powtarzam, pomijając to, jaką mamy gwarancję, Ŝe zachęcony łatwością 
pozyskania atrakcyjnych nieruchomości uprzywilejowane wcześniej nzoz-y nie 
wyciągną ręki po wzmiankowane wcześniej 20 czy 30 mln zł na rzecz 
modernizacji swoich nieruchomości. Powie ktoś niemoŜliwe. W zeszłym roku 
niemoŜliwe było sprzedanie jakiejkolwiek z tych nieruchomości inaczej niŜ za 
gotówek. Chcę zaznaczyć, Ŝe nie uwaŜam, Ŝe wszystkie z firm branych tutaj pod 
uwagę są nieprzygotowane do tego zakupu. Mam wraŜenie, Ŝe czas ostatniego 
roku nie został przez te firmy zmarnowany. Ale jeŜeli choćby część z tych firm, 
nzoz-ów nie jest na takie przekształcenia gotowa, o czym świadczy propozycja 
tej uchwały to stawia to moim zdaniem pod znakiem zapytania sens 
przeprowadzonej całej tej operacji i w powiązaniu z zastrzeŜeniami, które 
wcześniej przedstawiłem uwaŜam, Ŝe zwalnia nas to z obowiązku dalszego 
wspierania proponowanych w uchwale z 2007 roku rozwiązań. Jeszcze jedna 
uwaga powiedziałbym techniczna. Z przykrością stwierdzam, Ŝe tak waŜna 
sprawa została przekazana Radzie pod rozwagę zaledwie na 6 dni przed sesją, a 
pan Prezydent proponując powyŜsze rozwiązanie w lakonicznym uzasadnieniu 
nie przedstawił poza ogólnikowym powołaniem się na art. 70 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, który daje duŜą swobodę postępowania Ŝadnych 
konkretnych rozwiązań, w jaki sposób zamierza przeprowadzić te procedurę. To 
znaczy nie wiemy, komu i jak rozłoŜy spłatę na raty czy będą to wszystkie 
podmioty czy na przykład wskazane, czy na przykład A będzie mógł kupić 
Przychodnię X za gotówkę, ale juŜ Przychodnię Y ten sam podmiot pozyska w 
systemie ratalnym. Czy będzie moŜna spłacić zakup przed czasem i jak będzie 
wyglądała wtedy ta procedura. To waŜne, bo Rada powinna mieć taką wiedzę. 
Pamiętajmy, Ŝe decyzja, która tu w takim pośpiechu Ŝeby nie powiedzieć z taką 
nonszalancją podejmujemy, w praktyce pozbawia miasto moŜliwości uzyskania 
w latach 2008-2010 kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. I boję się 
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pomyśleć, Ŝe moŜe pozbawić tych pieniędzy miasto w ogóle. Osobiście będą 
namawiał radnych przeciwko zaproponowanej dziś uchwale, a w najbliŜszej 
przyszłości do rozpoczęcia rozmów o uchyleniu uchwały z roku 2007 bądź jej 
skutecznym zablokowaniu z jednoczesnym wprowadzeniem rozwiązań 
alternatywnych uwaŜając, Ŝe jej realizacja moŜe spowodować o wiele więcej 
szkody niŜ przynieść korzyści i to zarówno dla pacjentów jak i dla Miasta.  
 
Radny Daniel Walas 
Po raz kolejny jak mantra wraca do nas temat zasad sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Mówię 
po raz kolejny, bo to jest juŜ trzecie podejście do tej sprawy. Parę faktów,  
o których wspomniano juŜ tutaj wcześniej; pierwsza próba podjęcia tego tematu 
była w dniu 5 lipca 2006 roku, próba podjęcia, która była, Ŝe tak powiem  
z zaskoczenia, to znaczy nie mieliśmy wtedy dostatecznie wcześniej informacji 
musieliśmy się skupić nad analizą tego wszystkiego praktycznie na kilka chwil 
przed sesją. Wtedy dzięki czujności radnych, wspólnie z radnymi PO, temat ten 
nie przeszedł. Nazwano to potem „hybrydową koalicją”, ale zapewniam 
państwa, Ŝe w tej konstelacji gwiazd, które tutaj siedzą jeszcze nie jedna 
hybryda jest moŜliwa. Wreszcie po wspólnym wypracowanym stanowisku 
podjęliśmy jednolicie, jednolicie podkreślam, dlatego Ŝe na 26 radnych 
obecnych w lipcu 2007 roku wszyscy byli za zasadami sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych na świadczenia zdrowotne. Jednogłośnie podnieśli ręce, jak jeden 
mąŜ. Wypracowaliśmy zasady, na jakich gotowi jesteśmy sprzedać te lokale, 
myślę, Ŝe bardzo uczciwe zasady. Co się dzieje teraz? Próbuje nas się postawić 
pod ścianą, mówi, Ŝe ktoś tam nie moŜe wziąć kredytu, próbuje nam się 
wmówić, Ŝe to nawet lepiej, a wpływy z rat będą oprocentowane według stopy 
redyskontowej. Szanowni państwo, jeŜeli to taki świetny pomysł to, dlaczego 
nikt o nim nie mówił półtora roku temu? Na Komisjach dowiedziałem się teŜ, Ŝe 
w sumie to nie wiadomo, co z taką górką pieniędzy z jednorazowej wpłaty 
moŜna zrobić. Nie wiadomo? Zapytajcie się o to mieszkańców Gruchawki, 
Białogonu, Zalesia, Posłowic, Dymin, okolic Ostrej Górki, wszystkich  
z peryferiów miasta, tam są potrzebne inwestycje, tam są potrzebne pieniądze. 
JeŜeli dalej jeszcze nie wiadomo ci zrobić z taką ilością pieniędzy to 
przypomnę, Ŝe stopa redyskontowa to tylko 6, 2 %, jak Miasto nie ma pomysłu 
na te pieniądze to na rynku jest wiele ofert lokatowych, które są o wiele bardziej 
korzystne. Wrzućmy to na lokatę. JeŜeli dalej jeszcze nie wiadomo to proszę 
bardzo moŜemy zredukować swoje zadłuŜenie. Z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością mogę odnosić takie wraŜenie jak nie bonifikatą to 
ratą. W całej tej sprawie, wydaje mi się, Ŝe chodzi tylko o to, Ŝe stopa 
redyskontowa na poziomie 6, 2 % jest i tak korzystniejsza o kilka punktów 
procentowych z dowolnym komercyjnym kredytem, który moŜna zaciągnąć na 
rynku. Pytanie tylko czy tak powinno być? Proszę państwa, jak mnie stać to idę 
do wielkiego sklepu biorę sobie, co chcę nawet jak nie mam pieniędzy mogę to 
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sobie wziąć na raty, tylko nie umawiam się wtedy z kasjerką przy kasie, Ŝe ja 
będę do niej przychodził, co miesiąc czy co rok i dawał jej część pieniędzy tylko 
finansuje to bank. Zaciągam kredyt w banku, a bank płaci sklepowi. Jak mnie 
nie stać to idę do małego sklepu biorę tylko to co mi jest potrzebne na tzw. 
przysłowiowa „kreskę” biorę. Miasto, kolokwialnie rzecz ujmując, to nie jest 
wiejski sklepik, do którego moŜna przyjść wziąć „na kreskę”, bo potem pójdzie 
fama i ustawi się długa kolejka chętnych do takich preferowanych zakupów. 
Jedyne uczciwe zasady to są te zasady z tego duŜego sklepu. Takie zasady 
dokładnie, uczciwe, słuszne określili śmy 26 lipca 2007 roku jednogłośnie, za 
takimi zasadami głosowaliśmy i powinniśmy ich bronić. Nie próbujmy ich 
zmieniać, bo tak naprawdę zmieniać to juŜ tu nie ma, co. Ja nie mam, w kaŜdym 
bądź razie, tych zasad na nowo określać, gdyŜ dla mnie jest to jasne, Ŝe półtora 
roku na to Ŝeby przygotować się do zakupu nie jakiegoś samochodu czy domu, 
ale zakupu zakładów, które będą świadczyć usługi w mieście, to jest dość duŜo 
czasu na to Ŝeby się zorientować czy mnie stać czy mnie nie stać. Jak mnie nie 
stać to się po prostu za to nie zabieram. I na koniec urodził mi się taki pomysł, 
Ŝe jeŜeli jest problem tych kilku osób z zaciągnięciem kredytu to, dlaczego 
gwarantem tego kredytu nie moŜe być miasto. Zagwarantuje, podŜyruje im 
kredyt w banku teŜ będą mogli zaciągnąć, uzyskamy teŜ kontrolę nad tym, bo 
zawsze będziemy mogli powiedzieć, Ŝe jeŜeli mają problem ze sprzedaŜą, 
oczywiście my będziemy spłacać. Teraz jeszcze pytanie do pana dr Ślefarskiego, 
mówił pan, Ŝe banki wymagają tzw. wkładu własnego. Nie mają państwo 
wkładu własnego to jak państwo zamierzają zapłacić pierwszą ratę?  
 
Radna Renata Wicha 
Ja nie wiem, z tych wypowiedzi większość poprzedników nie miała Ŝadnych 
wątpliwości, ja natomiast mam te wątpliwości i te wątpliwości cały czas w jakiś 
sposób mną targają. Słucham waszych wypowiedzi i nie znajduję odpowiedzi na 
niektóre pytania. Dlatego niechciałbym polemizować, Niechciałbym długich 
wywodów swoich snuć tylko chciałabym zadać kilka pytań, które pozwolą mi, 
mam nadzieję, podjąć w dniu dzisiejszym, decyzję. ChociaŜ tak naprawdę to 
wydaje mi się, Ŝe powinniśmy nie śpieszyć się tylko zastanowić się czy nie 
mamy jakiejś innej, dobrej alternatywy do podjęcia tej decyzji. Pierwsze 
podstawowe pytanie, co ma zagwarantować, Ŝe wszyscy potrzebujący pomocy 
będą mieli zapewnioną tą podstawową opiekę zdrowotną? To jest moje pierwsze 
pytanie, bo cały czas mówimy, co będzie czy co się stanie, jeŜeli nie wyrazimy 
zgody na kilka tych rat. Następną bardzo waŜną rzeczą – tutaj padło z ust wielu 
osób równieŜ taki termin dostosowanie tych obiektów do wymogów – 2012 rok. 
To jest 4 lata. Mało i duŜo. Jest kwestią taką i tu równieŜ nasuwa się następne 
pytanie czy wszystkie lokale te, które teraz taką usługę świadczą da się 
dostosować to tych wymogów. Czy ktoś juŜ wie, czy ktoś potrafi odpowiedzieć 
na to pytanie, Ŝe wszystkie lokale się nadadzą do takiego dostosowania? Ja nie 
wiem. I następna rzecz. Padło równieŜ stwierdzenie, Ŝe zawsze miasto ma 
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pomagać w wykonywaniu pewnych zadań, które miastu są powierzone. 
Owszem bezsprzeczne jest, Ŝe te podmioty wykonują i realizują zadania 
nałoŜone przez miasto. Realizują, starają się to realizować jak najlepiej, tu juŜ 
większość osób powiedziała, Ŝe poprawiły się te usługi, chociaŜ ja teŜ mam 
pewne wątpliwości, bo słyszę i wiem, Ŝe bardzo duŜo osób starszych, 
schorowanych chodzi o 3.00 w nocy w kolejkę Ŝeby dostać się do tej 
podstawowej opieki zdrowotnej, bo później będzie musiała wymagać dalszej 
specjalistycznej opieki. Więc to nie jest wcale taki łatwy i prosty temat jak tu, co 
niektórzy mówią. Nie wiem, mnie się wydaje zdecydowanie, Ŝe powinniśmy 
więcej czasu poświęcić nad takim waŜnym problemem. 
 
Radny Marek Wołowiec 
W 2007 roku, jak tu kolega powiedział, była głosowana uchwała dotycząca 
sprzedaŜy Przychodni dla nzoz-ów. My w czasie głosowania wyraziliśmy 
opinie, teŜ mieliśmy obawy, ale pod warunkiem, Ŝe to będzie płatne za gotówkę. 
W przeciwnym razie Platforma jest tego zdania, Ŝe wszystkie lokale, wszystkie 
grunty sprzedawane w mieście powinny być w formie przetargu. Tu mieliśmy 
odstępstwo. Ja bym chciał przypomnieć tylko jedną rzecz, Ŝe Miasto ma duŜe 
zobowiązania wobec wierzycieli po zlikwidowaniu ZOZ-u i Szpitala, które 
naleŜy jak najszybciej spłacić, bo w przeciwnym razie będą się pogłębiać 
zaległości i dług. Pan Prezydent przed tą uchwałą deklarował, Ŝe te pieniądze, 
które zostaną pozyskane ze sprzedaŜy tych lokali, czyli tych Przychodni zostaną 
jak najszybciej przeznaczone na wierzytelności wobec róŜnych podmiotów 
gospodarczych. Ja jestem przekonany, Ŝe pan Prezydent miał na myśli, Ŝe to 
sprzedanie będzie w formie gotówkowej i jak najszybsze spłacenie tych 
zobowiązań, bo w przeciwnym razie to zadłuŜenie nam rośnie. Po drugie my 
powinniśmy dbać o miasto, o finanse miasta, a szczególnie myślę, Ŝe nie 
powinniśmy róŜnic podmiotów gospodarczych. Chciałem teŜ powiedzieć, Ŝe 
sprzedajemy lokale uŜytkowe i te lokale uŜytkowe sprzedajemy za gotówkę. Ja 
myślę, Ŝe teraz dostępność na rynku jest tak duŜa, Ŝe nie na 10 lat, ale na 30 lat 
moŜna wziąć kredyt i myślę, Ŝe tu nie ma Ŝadnych przeszkód. Ja myślę, Ŝe nasza 
troska jest taka Ŝeby dbać o te finanse i tu zwracam się do pana kolegi 
Boguckiego, bo jeŜeli sprzedawaliśmy lokale uŜytkowe, to myślę, Ŝe pan sam 
był za sprzedaŜą tych lokali, jak kaŜdy z nas, ale płatność gotówką. Dlaczego 
pan w tym momencie, teraz deklaruje, Ŝe teraz będziemy to sprzedawać na 
kredyt, bo tak to trzeba nazwać. Ja myślę, Ŝe Miasto nie jest bankiem Ŝeby 
udzielać kredytów i my jako radni stoimy na stanowisku, Ŝe musimy dbać  
o interesy Miasta.  
 
Radny Tomasz Bogucki – ad vocem 
Ja dobrze wiem, Ŝe miasto nie jest bankiem i Ŝe jest takim podmiotem, który 
powinien pomagać mieszkańcom, a nie zachowywać się jak bankier czy jak 
prowadzący działalność gospodarczą sensu stricte. Natomiast, panie radny, jest 
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jednak w prawie taka hierarchia, Ŝe najpierw jest ustawa zasadnicza, czyli 
Konstytucja potem są ustawy a potem są rozporządzenia. Wszystkie akty 
niŜszego rzędu muszą być zgodne z tymi, które są zawarte wyŜej. JeŜeli ustawa 
o gospodarce nieruchomościami daje moŜliwość kompetencyjną, nie Radzie, 
panie radny, tylko Prezydentowi, do rozkładania na raty w przypadku zbywania 
uŜytkowania wieczystego, prawa własności, to nie moŜemy my poprawiać 
prawa, które wyŜej stoi i obowiązuje. Ja wcale nie jestem przekonany i nie 
byłem przekonany wtedy, kiedy mówiliśmy o sprzedaŜy lokali uŜytkowych, Ŝe 
to ma być sprzedaŜ za gotówkę, jednorazowo. Myśmy wtedy mówili o tym, Ŝe 
lokale uŜytkowe powinny mieć swojego właściciela, który zadba o te lokale, bo 
miasta nie stać na to Ŝeby jako wynajmujący czy teŜ dzierŜawcy dostosować 
stan techniczny tych obiektów do moŜliwości działalności gospodarczej róŜnego 
rodzaju, która istnieje w mieście. I to jest moja odpowiedź i bardzo bym prosił 
Ŝeby zajrzeć do słownika, co to jest zachowanie chamskie, bo ja w przerwie 
naszych obrad zajrzałem do słownika i uwaŜam, Ŝe mówienie o tym, jak ja 
zwróciłem panu radnemu Wołowcowi uwagę, Ŝe to jest zachowanie chamskie 
obraŜa mnie w sposób ewidentny. Ale ja powiem tak, wybaczam panu i proszę  
o wybaczenie. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Tyle juŜ zostało powiedziane. W sumie Ŝeby się nie powtarzać będę starał się 
wypowiedzieć swój pogląd na sprawę i pewną konsekwencję w myśleniu, którą 
jakby prezentuję od momentu, gdy głosowaliśmy nad lokalami uŜytkowymi. 
Wtedy proponowałem nie tylko ja, ale i moim koledzy równieŜ Ŝeby  
w przypadku moŜliwości wykupu lokalu uŜytkowego stosować jedna taryfę, 
czyli praktycznie pełny wolny rynek, kaŜdy moŜe do tego wykupu lokalu 
uŜytkowego przystąpić. Niestety przyjęto formułę, Ŝe jeŜeli ktoś tam 3 lata jest 
dzierŜawcą juŜ ma prawo pierwokupu, itd.. Była to pewna zasada preferencji. 
Natomiast ja będąc wtedy zdecydowanym zwolennikiem właśnie tego wolnego 
rynku dzisiaj chciałbym powiedzieć, Ŝe w konkretnym przypadku nzoz-ów 
pomylono sobie kierunki, poniewaŜ w sytuacji, gdy radny Goraj mówi, Ŝe jeŜeli 
te zasady sprzedaŜy na raty my zastosujemy teŜ później przy sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych to ja się wtedy zastanowię. No to ja w tym momencie zadaję 
pytanie, jeŜeli my, jeŜeli ja stwierdzę, Ŝe na rynku znajdują się podmioty 
świadczące tego typu usługi, czyli jest ich kilka, moŜna je wybierać i jest 
przetarg konkretnego lokalu uŜytkowego dla nich to wtedy będę absolutnie 
dwoma rękami za tym. Trzeba zrobić wolny przetarg dla tych wszystkich 
podmiotów i wtedy będzie po prostu wolny rynek i konkurencja. Mamy 
uchwałę, która mówi, Ŝe nzoz-y mają szansę i moŜliwość wykupu, po prostu 
bezprzetargowo, to juŜ zostało stwierdzone. Dziś debatujemy nad tym nie czy 
sprzedać tylko czy sprzedać na raty. To jest jakby problem główny. I my w tym 
momencie moŜemy oczywiście wyrazić swoją opinię, bo tutaj wiele słów padło 
około tego. Ja będąc zgodny z własnymi poglądami, sądzę, Ŝe w tym momencie 
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uznam, Ŝe te nzoz-y powinny utrzymać, trzeba im dać moŜliwość dalszego 
funkcjonowania. SprzedaŜ jest juŜ jakby przesądzona, czy sprzedać na raty to ja 
w tej chwili głowy za to kłaść nie będę. Ale na pewno jestem za tym Ŝeby były 
potraktowane nadal preferencyjne te nzoz-y, natomiast porównywanie ich z 
innymi lokalami uŜytkowymi, które tutaj padały w trakcie dyskusji uwaŜam za 
nieporozumienie, bo to nie są normalne lokale uŜytkowe. Proszę nzoz-ów nie 
porównywać do normalnych lokali uŜytkowych. Tu jest jakieś niezrozumienie i 
przekłamanie istoty sprawy.  
 
Radny Grzegorz Fitas 
Z uwagi na to, Ŝe temat jest dość waŜki teŜ postanowiłem wypowiedzieć swoje 
zdanie w tej kwestii. Moje takie argumenty, które wiodą mnie za dalszym 
zastanowieniem się na temat lokali, to jest coś takiego jak brak jakichkolwiek 
moŜliwości wpływu po sprzedaniu tych budynków utrzymania tam jednostek 
słuŜby zdrowia. Podejrzenie braku zdolności finansowych tych spółek do 
zakupu tak potęŜnego majątku, mówimy tutaj o 20-30 mln zł, i chciałbym 
powiedzieć, Ŝe te firmy, które są tutaj stworzone, moŜemy im zrobić tak zwaną 
bardzo złą przysługę. Dobrze, nawet gdybyśmy uchwalili tę ratalną sprzedaŜ czy 
udźwigną te raty, bo wygląda, Ŝe na jedną taką firmę przyjdzie zapłacić miastu 
około 5-6 mln zł. Mam pytanie czy te firmy są w stanie nawet tę kwotę spłacić 
czy nie dojdzie za rok, półtorej o prolongatę, o umorzenia, albo doprowadzimy 
do upadku, my jako radni, tych firm, spółek z o.o., firm medycznych 
zaznaczam. Kolejna sprawa to są lokale, Przychodnie w Kielcach wszyscy 
znamy, zdajemy sobie sprawę, Ŝe niektóre lokale nie nadają się do remontów,  
z tego tytułu, Ŝe koszt remontu moŜe przewyŜszyć wartość tych budynków. 
Mogę tutaj podać przykład kamienicy na Mickiewicza. Ja na przykład nie 
rozumiem sprzedaŜy, w ogóle się dziwię, Ŝe tam jeszcze jest jednostka słuŜby 
zdrowia i Ŝe Sanepid jej nie zamknął. Wydaje mi się, Ŝe ten lokal powinien być 
przejęty przez Miasto i na przykład zmodernizowany na inne cele, na przykład 
na mieszkania socjalne. Poza tym niektóre lokale mają bardzo duŜą wartość 
działki, czyli gruntu i teŜ powinniśmy się zastanowić nad sprzedaŜą takiego 
gruntu w cenie gdzie w centrum miasta tereny są bardzo duŜe. Natomiast miasto 
ma moŜliwości zamiany gruntu na inne, dzisiaj przychodnie moŜna wybudować 
w tzw. sezon budowlany, bardzo elegancko, ze wszystkimi dostosowaniami i nie 
martwić się tym przystosowaniem tych budynków do wymogów unijnych. Jest 
jeszcze jeden taki problem, nad którym ja się zastanawiałem w domu, są to takie 
sprawy, Ŝe wszystkie te Przychodnie, które są ładnymi Przychodniami, tylko Ŝe 
one są wiekowymi, znajdują się w centrach osiedlowych i właśnie nie bez 
kozery wspomniałem o tym, Ŝe jeŜeli sprzedamy te lokale w centrach nie 
jesteśmy pewni jaka tak naprawdę działalność później spółki z o.o. będą 
prowadziły. Natomiast właściciele, czyli Miasto ma moŜliwość, jak wiemy  
w tych osiedlach ludzie się starzeją, później przychodzą młodzi z dziećmi, 
Miasto ma moŜliwość łączenia funkcji tych lokali, mogą tam być Ŝłobki, 
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przedszkola bądź moŜe być prowadzona działalność medyczna. Z tego tytułu 
cały czas twierdziłem, Ŝe rozmowa na temat sprzedaŜy tych lokali była 
stanowczo za krótka. Ja nawet nie chcę mówić jak krótka i myślę, Ŝe tu 
rozmawiamy na temat sprzedać nie sprzedać natomiast nie widzimy innych 
jakby aspektów tego problemu. 
 
Radny Jan Gierada - ad vocem 
Były róŜne pytania, tak na spokojnie, nikogo nie obraŜając, kaŜdy oczywiście 
ma rację, racja jest po środku. Tak po kolei ad vocem będę mówił. To, co mówił 
pan radny Karyś: co się stanie jeśli nie zagwarantuje się kontynuacji usług 
medycznych? Mówiłem, Ŝe po stronie Prezydenta leŜy zgodnie z obowiązkiem 
jak narzucił rząd, Ŝe to miasto musi zapewnić usługi medyczne i wcale nie 
poszczególny nzoz. Czy wszystkie lokale nadają się do eksploatacji  
i zapewnienia usług? Tak, wszystkie się nadają, bo Sanepid dopuścił wszystkie 
lokale warunkowo i ten warunek to jest to, Ŝe do 2012 wszystkie lokale nadają 
się do eksploatacji. W technice wszystko jest moŜliwe moŜna rozbudować 
budynek, moŜna nadbudować, tylko w medycynie jest moŜliwy jeden taki 
przypadek – jak się umrze to się nie wstaje. Nie rozumiem pana Krysia, Ŝe 
niepubliczny zoz moŜe wyciągać rękę w przyszłości na modernizację, na 
przystosowanie tych lokali 31 mln zł czy tam więcej, nie wiem skąd ta kwota, 
widocznie pan zna tę kwotę z jakiś tam przeliczeń. Nic bardziej mylnego, bo to 
właściciel jednostki słuŜby zdrowia na obowiązek doprowadzić lokal do 
wymogów, jakie obowiązują, a właścicielem po sprzedaŜy nie jest Prezydent 
Miasta tylko jest Prezes danej spółki. Oczywiście moŜna nie sprzedawać tego 
lokalu, miasto moŜe wyłoŜyć te 30, 20 czy 50 mln zł, wyremontować, 
doprowadzić do właściwego stanu, wynajmować za inne pieniądze i teŜ taki 
wariant jest moŜliwy. Tylko czy miasto jest na to stać? Ja na temat, co to jest 
własność i jak własność wpływa na rozumowanie właścicieli. Odnośnie zdrowia 
powiem tak, nie moŜna tego utoŜsamiać z kioskiem ruchu, czy zakładem 
fryzjerskim, bo to teŜ jest biznes. Wyspecjalizowana grupa ludzi, którymi są 
lekarze i jak widać brakuje tych lekarzy i o te podmioty trzeba dbać, szczególnie 
trzeba dbać i je pieścić. MoŜna na pewno otworzyć szybko kaŜdy lokal, ale nie 
na pewno zakład zdrowotny, który ma tak duŜo uwarunkowań między innymi 
socjalnych, technicznych, jak Ŝaden inny podmiot. MoŜna, panie radny Fitas 
wybudować na gruntach miasta niepubliczny zoz, na przykład w Dąbrowie, nie 
bierze pan pod uwagę uwarunkowań, przyzwyczajeń, nie bierze pan pod uwagę 
dostępności. Po prostu dbajmy o to, co mamy, zadbajmy o tę infrastrukturę, 
która jest, wyremontujmy na koszt przyszłego właściciela i sprzedajmy, kwestia 
tylko ustalenia, oczywiście jako radny bardzo mi zaleŜy Ŝeby pan Ślefarski  
i inny prezes przynieśli gotówę, wypłacili po 1,5 mln zł, wpłacili do kasy, 
napisali akt notarialny. Czy się tak da? No nie zawsze się tak da. 
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Radna Renata Wicha ad vocem 
Ja bardzo dziękuję koledze za odpowiedzi, natomiast ja te odpowiedzi chciałam 
uzyskać przede wszystkim od państwa doktorów, którzy zarządzają tymi 
wszystkimi Przychodniami. To po pierwsze, a po drugie ja to pytanie zapisałam 
sobie w trakcie wypowiedzi pana dr Ślefarskiego, który opowiada właśnie  
i słusznie, Ŝe warunkowo były dopuszczone te Przychodnie i opowiadał właśnie 
jak duŜo musi zrobione, więc wszystko to koszty.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Ja w odpowiedzi panu radnemu Gieradzie. Panie radny ja doskonale sobie zdaję 
sprawę, Ŝe miasto odpowiada za zabezpieczenie tej podstawowej opieki 
zdrowotnej i to wynika z ustawy o gminach, natomiast chcę zapytać tak, to jest 
trochę takie pytanie retoryczne, my w tej chwili sprzedajemy budynki, 
nieruchomości, wyzbywając się tych nieruchomości, nie waŜne w tym 
momencie czy za gotówkę czy na raty, bo raty moŜna natychmiast zapłacić, jeśli 
będzie taka potrzeba, jaką my mamy gwarancję, Ŝe po sprzedaniu tych 
nieruchomości tam jakiekolwiek medyczne usługi będą prowadzone? Nadal 
będziemy odpowiadać za zabezpieczenie tej opieki zdrowotnej, natomiast efekt 
będzie taki, Ŝe tych nieruchomości, które są w tak dobrych miejscach, w tak 
odpowiednich miejscach dla zapewnienia słuŜby zdrowia juŜ nie będzie. I to jest 
pierwsza odpowiedź panu Gieradzie. Druga – kwota 21 mln zł została 
przekazana na Komisji BudŜetowej przez pana Tomasza Boguckiego, kwota 30 
mln zł na tej samej Komisji została podana przez pana Prezydenta Lubawskiego. 
I teraz jeszcze pytanie korzystając z okazji, bo podejrzewam, Ŝe pan dr Ślefarski 
zechce się odnieść do pytania pani radnej tutaj w tej sprawie. Pan dr Ślefarski 
uŜył tutaj takiego kolorowego określenia „odpadające ściany i walące się 
sufity”, w której tej Przychodni, chciałbym to wiedzieć, walą się ściany i 
dopadają sufity, bo to moŜe zagraŜać bezpieczeństwu ludzi? 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Mam krótki głos ad vocem wypowiedzi pana radnego Daniela Walasa i radnego 
Mariusza Goraja, ale przede wszystkim prośbę do dziennikarzy lokalnych 
mediów, aby juŜ nie prowadzili subiektywnej oceny pracy radnych, bo nasze 
sesje będą trwały do godz., 22.00 czyli wrócimy 10 lat do tyłu. Będziemy nadal 
uprawiać gadulstwo. A teraz króciutko Ŝebym sam sobie nie zaprzeczył. Kolego 
Danielu mówiłeś o tym, Ŝe 26 lipca podjęliśmy jednogłośnie uchwałę, która 
zobowiązywała zapłatę w ratach. Trzeba bardzo wyraźnie na tej sali powiedzieć, 
Ŝe tą uchwałą zaostrzyliśmy warunki prawa powszechnie obowiązującego, czyli 
uchwaliliśmy prawo lokalne ostrzejsze niŜ prawo powszechnie obowiązujące i 
wtedy prawdopodobnie zrobiliśmy błąd, co dzisiaj wynika, ale nikt się wtedy 
nad tym nie zastanawiał. Nie zaostrzyliśmy, i to jest do wypowiedzi pana 
Mariusza Goraja, takiego prawa w przypadku nabywania prawa własności 
gruntów przez uŜytkowników wieczystych. Na podstawie tej samej ustawy  
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o gospodarce nieruchomościami uŜytkownicy wieczyści mogą nabyć prawo 
własności gruntu właśnie rozłoŜone na 10 lat. My 26 lipca ubiegłego roku 
popełniliśmy błąd i ten błąd dzisiaj musimy naprawić.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Chciałem się odnieść do takich dwóch rzeczy, bo ja nie rozumiem tego, i to do 
pana radnego Boguckiego, bo on jest teoretykiem prawa i finansów, jeŜeli 
chodzi o podsumowanie pewnych kwestii na dzisiejszej sesji i mówię to bez 
grama złośliwości. Po prostu pan radny Bogucki bardzo często posługuje się 
tytułami aktów prawnych, więc moje pytanie jest następujące: jeŜeli Konstytucja 
gwarantuje odstąpienie od zasady równości podmiotów wobec prawa, a 
Konstytucja jest nadrzędna w stosunku do ustawy i ustawa musi być z nią 
zgodna to moŜe my teŜ nie musimy honorować zapisów ustawy, która to na 
przykład nie pozwalałaby nam na oddanie za darmo nzoz-om tych lokali, moŜe 
zastosujmy tę samą logikę działania tylko pomiędzy uchwałą a ustawą i po 
prostu to zróbmy. JeŜeli mówił pan równieŜ o przeniesieniu własności  
i o pewnym zagroŜeniu przy zakupie tego za gotówkę. Identyczna sytuacja, 
resztą przed chwilą mówił o tym pan radny Karyś, będzie miała miejsce, jeŜeli 
ten zakup dokona się na raty, zresztą bardzo korzystnie oprocentowane. UŜył 
pan takiego sformułowania, jednak tutaj złapię pana za słowo i zrobię to celowo, 
określając nzoz-y jako inwestorów uŜył pan sformułowania: moŜna zapomnieć o 
zyskach, doktorze Ślefarski, no, więc to wreszcie są podmioty gospodarcze czy 
to nie są podmioty gospodarcze. JeŜeli chodzi po kwestie funkcjonowania nzoz-
ów w Kielcach ja nie chcę ich w jakiś sposób recenzować, pamiętam tylko 
Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, kiedy pan dyr. Sławiński 
referował nam, poziom realizacji programów profilaktycznych zleconych  
nzoz-om, gwarantuję panu panie Janku, pana nie było wtedy na tej Komisji, ale 
one są w protokołach, proszę zobaczyć, naprawdę do ideałów tym nzoz-om jest 
daleko. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Kochany Mariuszu ignorancja sięga zenitu, jeśli chodzi o prawo. Konstytucja, 
mówiłem, jest na samym wierzchu i Konstytucja jest najwaŜniejszym prawem,  
a uchwała w stosunku do ustawy jest niŜszego rzędu, więc nie moŜna sobie 
ignorować ustawy i mówić, Ŝe uchwały moŜemy sobie podejmować niezgodnie 
z ustawami. PoniewaŜ mnie wywołałeś to masz na to odpowiedź. Natomiast ja 
słyszę ciągle pytania, które pozostają bez odpowiedzi, pytania związane  
z moŜliwością zabezpieczenia tych usług na nieruchomościach, które chcemy 
sprzedać, to stawiam formalny wniosek Ŝeby pan Prezydent na najbliŜsze 
posiedzenie Rady przygotował uchwałę o przystąpieniu Miasta do sporządzenia 
planu miejscowego, który będzie uwzględniał wszystkie nieruchomości, które 
mają być zbyte w trybie tej uchwały i wtedy, tak jak w Kinie Moskwa moŜemy 
nawet określi ć kolor tapety, tak i w budynku, który jest wydzielony moŜemy 
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określi ć, Ŝe tam mają być tylko i wyłącznie świadczenia zdrowotne. Tym 
sposobem zabezpieczymy się na trwale Ŝeby tam nic innego nie było póki 
zajdzie nam ochota jako Radzie odstąpić od tego, co uchwalimy jako plan 
miejscowy. I mam wniosek formalny, Ŝe po ostatnim, który się zapisał, czyli po 
panu Mariuszu Goraju zamknąć listę mówców. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Ja mam natomiast takie pytanie czy pan Prezydent przyjmie ten wniosek 
formalny jako takie nieformalne zalecenie Rady? Bardzo o to proszę, bo 
musielibyśmy na podstawie tego wniosku sformułować jakieś zalecenia dla 
Prezydenta i je przegłosować. Rozumiem, Ŝe pan radny Bogucki zdejmuje to 
obwarowanie, Ŝe to jest wniosek formalny, a poniewaŜ przyjął to do wykonania 
pan Prezydent, więc to pozostaje. 
Natomiast przegłosujemy teraz wniosek formalny pana Tomasza Boguckiego  
o zamknięcie listy mówców po panu Mariuszu Goraju. Udzielam jeszcze głosu 
panu janowi Gieradzie. 
 
Radny Jan Gierada 
To, co Mariusz Goraj mówi, Ŝe nie było mnie na Komisji Zdrowia i nie wiem 
jakie jest wykonanie programów profilaktycznych, więc powtarzam tak: znam 
wykonanie programów profilaktycznych i nie zaleŜy ono od Ŝadnych nzoz-ów 
czy szpitali, bo ja teŜ je wykonuję, tylko od pacjentów, którzy nie chcą w ogóle 
się leczyć i o tym mówiliśmy kilkadziesiąt razy, Ŝe są pieniądze wyasygnowane 
i nie chodzą na szyjkę macicy, na mammografię, na badanie płuc, itd. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Poddaję pod głosowanie wniosek radnego Tomasza Boguckiego, aby po głosie 
radnego Mariusza Goraja zamknąć listę mówców 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Radny Daniel Walas 
No cóŜ, odniosę się do słów kolegi Stanisława. Bezspornym jest faktem, Ŝe 26 
lipca 2007r. uchwaliliśmy uchwałę, w moim mniemaniu słuszną, jasne, uczciwe, 
przejrzyste zasady sprzedaŜy lokali uŜytkowych na cele świadczeń 
zdrowotnych. Doprawdy nie rozumiem, co by tu jeszcze moŜna zmienić, moŜe 
tak metaforycznie zakończę swoją wypowiedź, Ŝe parafrazując dość 
nieeleganckie powiedzenie, co by tu jeszcze schrzanić panowie. 
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Radny Mariusz Goraj 
Ze względu na to, Ŝe było juŜ powiedziane strasznie duŜo, to ja rezygnuję z tego 
głosu. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Szalenie duŜo było tutaj zagadnień, na te, które przybrały formę jakiś pytań, 
wątpliwości najbardziej znamiennych to postaram się rozwiać. Pan radny 
Gierada: czy dotyczy tylko nzozo-ów? Tak, to dotyczy tylko nzoz-ów. Ile rat? 
Rat jest, trzeba tu zaznaczyć, Ŝe zawsze to Prezydent będzie decydował ile rat, 
bo to jest jego kompetencja, tutaj nie ma wątpliwości. Kolejna sprawa, panie 
radny Goraj, czy planujemy przy innych obiektach równieŜ dawać rozłoŜenie na 
raty. Ja panu powiem, tak będziemy dawać, jeŜeli tego będzie wymagać interes 
mieszkańców miasta. To zawsze będziemy proponować Radzie rozłoŜenie na 
raty, bo to tylko wtedy ma sens w innych przypadkach nie. Kolejna sprawa, pan 
Przewodniczący Jarosław Karyś, jeśli chodzi o to ewentualne wyciąganie ręki 
po pieniądze, no jeŜeli juŜ zostaną właścicielami to nie ma juŜ Ŝadnych podstaw 
prawnych do tego Ŝeby jeszcze zwracać się do miasta o jakiekolwiek pieniądze. 
Tutaj jednocześnie nawiązuję do tego, o co pytał pan radny Fitas czy czasem nie 
pojawią się jakieś umorzenia. Tutaj nie ma obaw, poniewaŜ umorzenie  
w świetle przepisów w takich przypadkach jest niedopuszczalne. Tutaj moŜemy 
być jak najbardziej spokojni. Wracam jeszcze raz do pana Jarosława Karysia  
i spraw związanych zasadami, raz jeszcze nawiąŜę do tej zasady, o której 
mówiłem wcześniej do tzw. fair play. OtóŜ w Ŝadnym innym mieście tam gdzie 
dokonuje się sprzedaŜy lokali uŜytkowych w uchwale w ogóle nie określa się 
sposobu płatności. My zrobiliśmy to z przeświadczeniem Ŝeby wyjść radnym 
naprzeciw i Ŝeby zawsze oni mogli mieć pełną jasność w tym, co się dzieje.  
Z toku wypowiedzi pana radnego odczytałem jakąś dozę nieufności w stosunku 
do nas, w stosunku do słuŜb pana Prezydenta. Dlatego mówię, my naprawdę 
gramy fair i myślę, Ŝe zapisy tej uchwały w kwestii płatności są tego jak 
najlepszym przykładem. Jeśli chodzi o, teŜ pan radny Karyś mówił o tym, 
zagroŜenie, co do innej działalności, no proszę państwa, tam zazwyczaj w tych 
obiektach, przecieŜ to widać chyba gołym okiem, tam zazwyczaj się nie da 
zrobić nic innego bez sprzedaŜy całego budynku. Pamiętajmy, Ŝe po zbyciu tych 
lokali tam powstanie dość skomplikowana struktura własnościowa, tam 
powstaną wspólnoty. Pomijam juŜ, Ŝe taki lokal jest bardzo trudno sprzedać, ale 
nawet gdyby tak się stało to przypominam, Ŝe zgodnie z uchwałą mamy prawo 
pierwokupu. To jest ten nasz bezpiecznik, który nas tutaj zatrzymuje i daje nam 
moŜliwość zatrzymania ewentualnych zapędów w kwestii zmiany działalności  
w tych obiektach. Pani Renata Wicha czy kaŜdy lokal da się dostosować. 
Pewnie kaŜdy się da tylko to jest oczywiście kwestia środków finansowych. Pan 
radny Marek Wołowiec „miasto nie jest bankiem”. Miasto nie jest bankiem, 
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zgadza się, bank nie działa w ten sposób jak my to chcemy zrobić Ŝeby pomagać 
naprawdę tym, którzy wykonują zadania na rzecz mieszkańców Kielc. Bank dba 
tylko o swój interes, my dbamy teŜ o interes szerszy. Z pytań to chyba tyle. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Jeszcze ul. Mickiewicza czy jest sens to sprzedawać, czy tam powinna być 
Przychodnia, radny Fitas o to pytał. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Z tego, co wiem, jeśli chodzi o Mickiewicza tam trwają nawet prace, które mogą 
dostosować ten lokal, tam chodzi o windę, z tego, co dobrze pamiętam, takŜe 
myślę, Ŝe i ta placówka poradzi sobie z dostosowaniem. 
 
Dr Maciej Ślefarski 
Jeśli chodzi o ściany i sufit jest to sfotografowane w operacie szacunkowym na 
ul. Sobieskiego. Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Wichy, myślę, Ŝe takiej 
sytuacji Ŝeby pacjent o 3.00 rano wstawał to chyba jest lekka przesada. 
Przynajmniej w tych nzoz-ach, które ja znam nie ma takiej sytuacji, nie ma 
takiej potrzeby Ŝeby musiał chodzić. MoŜe to się zdarzyć do poradni 
specjalistycznych, ale to nie jest podstawowa opieka zdrowotna.  
Chciałbym powiedzieć, Ŝe w tych nzoz-ach pracują ludzie. To są stanowiska 
pracy, w moim nzoz-ie pracuje około 100 osób i nie ma moŜliwości, aby nagle 
pozbawić ich miejsca pracy Ŝeby sprzedać te lokale pod jakąś inną działalność. 
Te miejsca pracy i ci ludzie są na tyle waŜni, Ŝe nie wchodzi w ogóle w grę coś 
takiego, co państwo mówicie, Ŝe nie ma gwarancji na prowadzenie działalności 
medycznej w tych lokalach. 
 
Radny Robert Siejka 
Po tym jak Przewodniczący Jarosław Karyś przeczytał to, co miał do 
powiedzenia i po całej tej dyskusji zaczynam się mocno martwić o los koalicji 
wspierającej Pana Prezydenta. Mam takie przeczucie, Ŝe losy tej uchwały będą 
leŜeć w rękach radnych SLD w związku z powyŜszym proszę o 5 minut 
przerwy. 
 
Po przerwie projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 14 
Przeciw  - 11 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/696/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaŜy 
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niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na 
realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu 
oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaŜy lokali uŜytkowych oraz 
przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. 
 
Pkt. 7. 16 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. 
Sienkiewicza 28. 
Prosimy o opinię Wysokiej Rady w przedmiocie moŜliwości sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego o powierzchni 43,32 m2 znajdującego się w budynku połoŜonym w 
Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 28. Prowadzona jest w nim działalność 
handlowa. Najemcami lokalu są Halina Opas i Anna Tkacz, prowadzące 
działalność w ramach P.P.H.U. „Annatex”. UŜytkują one przedmiotowy lokal na 
podstawie umowy najmu z dnia 15.12.1997.  
Mając na uwadze, iŜ lokal w dniu 24 lipca 2007r., na podstawie wówczas 
obowiązujących przepisów uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu, został 
pozytywnie zaopiniowany w przedmiocie jego sprzedaŜy, przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej i została wykonana jego wycena zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/697/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w 
budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 28. 
 
Pkt. 7. 17 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ulicy Winnickiej 4. 
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Radny Jarosław Karyś Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej  
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  
Lokal uŜytkowy znajduje się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ulicy 
Winnickiej 4. Znajduje się w nim restauracja „Winnica”. Najemcą lokalu jest 
Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem” na podstawie umowy najmu  
z dnia 8.07.1994r.  
Na Komisji wystąpiła róŜnica zdań, co do wyceny operatu szacunkowego, 
poniewaŜ posiadamy operat szacunkowy sprzed remontu tego lokalu, który 
określą jego wartość na kwotę X, natomiast moŜna sporządzić jeszcze drugi 
operat, z tymi nakładami, które są i odliczyć je. JednakowoŜ istnieje takie 
zagroŜenie, takie radni z Komisji mieli wątpliwości, Ŝe wówczas po odliczeniu 
tych nakładów wartość mogłaby być znacznie niŜsza niŜ przed. Tutaj 
korzystając z obecności pani Prezes Heleny Gontarz, która złoŜyła nam takie 
zapewnienie, iŜ w stosunku do tej kwoty z operatu, którego jest w posiadaniu, Ŝe 
nie będą wnioskować o zwrot nakładów. PoniewaŜ uchwała mówi, Ŝe o zwrot 
nakładów wnioskować moŜna, ale nie trzeba. W związku z powyŜszym Komisja 
zgodziła się, Ŝe przy zapewnieniu takiej osoby, która jest w pewnym sensie 
osobą zaufania publicznego, dlatego propozycja jest właśnie tego rodzaju, Ŝeby 
pani prezes nam złoŜyła jeszcze pisemnie, ale to juŜ w późniejszym czasie 
takowe oświadczenie o niedochodzeniu nakładów, przyjmujemy tę kwotę i w 
tym momencie lokal będziemy mogli sprzedać. Powierzchnia, metrów jest bez 
piwnic 978. 
 
Przewodniczący Jarosław Karyś 
Chciałbym w krótkich słowach wyjaśnić sytuację, która zaistniała, Ŝe 
musieliśmy dokonać pewnej zmiany, przerwaliśmy obrady i opiniowaliśmy juŜ 
na samej sesji te uchwały. OtóŜ w trakcie sprawdzania moŜliwości finansowania 
przez PSS remontu tej nieruchomości i wysokości nakładów doszliśmy do dość 
niepokojącego w pierwszej chwili wniosku, Ŝe być moŜe po odliczeniu 
nakładów, duŜych nakładów poniesionych przez PSS, miasto będzie zgodnie  
z tymi uregulowaniami prawnymi, które na tę chwilę obowiązują, będzie 
musiało tę nieruchomość sprzedać tak naprawdę za bardzo niewysokie 
pieniądze, podczas gdy nieruchomość nie byłyby wyremontowana sprzedana 
byłaby za znacznie większą kwotę. Te wątpliwości rozwiała nam pani Prezes, 
stąd między innymi to zobowiązanie, o którym mówił pan dyrektor. Myślę, Ŝe  
w tym przypadku, bo jest to rzeczywiście bardzo zacna firma i pani Prezes jest 
osobą zaufania publicznego, jeŜeli moŜna takiego określenia w tym wypadku 
uŜyć, my przychyliliśmy się do pozytywnej opinii i sprawę na tę chwilę 
uwaŜamy za zamkniętą.  
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Pani Helena Gontarz Prezes PSS Społem 
Dziękuję za moŜliwość zabrania głosu. Ja reprezentuje firmę, która w roku 2009 
będzie miała 90 lat nieprzerwanego istnienia w Kielcach. A dziś występuję 
przed państwem w sprawie nabycia nieruchomości na ul. Winnickiej, restauracji 
Winnica, którą dzierŜawimy od ponad 50 lat, jako Ŝe przedtem była to 
restauracja Źródłowa. Tę restaurację w tym kształcie, w jakim była przed 
remontem teŜ zrobiliśmy własnym sumptem, bo był to lokal mieszkalny. 
Dlaczego występujemy dziś i dlaczego remont został poczyniony przed 
zakupem? Dlatego, Ŝe lata 90 były dla gastronomii bardzo negatywne i wtedy, 
kiedy zaczął się rozwijać rynek konsumentów gastronomicznych byliśmy 
przynaglani przez właściciela, i słusznie, aby zmienić mu juŜ szatę wystroju  
i jego stan techniczny. W związku z tym wystąpili śmy do miasta o wykup 
nieruchomości, trafiliśmy na okres, kiedy zmieniono uchwałę w sprawie zbycia 
nieruchomości i aby miasto się nie wstydziło i my teŜ, tego lokalu, podjęliśmy 
decyzje o remoncie. Aby zabezpieczyć równieŜ naleŜności miasta podjęliśmy 
decyzję o wycenie nieruchomości przed remontem. Dziś mamy dwie rzeczy, 
mamy wyremontowaną Winnicę, 10 grudnia otwiera swoje podwoje, i operat 
wyceny nieruchomości na dzień przed rozpoczęciem remontu, inwestycji. 
Myślę, Ŝe będąc właścicielem damy gwarancje, Ŝe ten lokal będzie prowadzony 
zgodnie z jego przeznaczeniem, a równieŜ zainwestujemy w infrastrukturę, bo 
juŜ pierwsze sygnały tego są, jest wyremontowany chodnik, wejście i wyjście do 
lokalu. Dziękuję państwu za umoŜliwienie wystąpienia i za pozytywną decyzję. 
Firma nasza gwarantuje, Ŝe będzie prowadzić Winnicę godnie jej charakteru, 
miejsca i tradycji w kulturze miasta Kielce.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Mam do pani Prezes pytanie, bo ja to teŜ warunkuję troszeczkę jak ja będę 
głosował czy nadal będzie moŜna zjeść państwa dania tradycyjne? 
 
Pani Prezes Gontarz 
Chciałam powiedzieć, Ŝe jesteśmy w tej chwili po rejestracji patentowej, jedynie 
my mamy w tej chwili patent na Ŝarkoje, na soliankę i na nazwy Winnica. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
W zasadzie zapisałem się do głosu, bo liczyłem na to, Ŝe będzie trzeba w sposób 
jakiś tu szczególny poprzeć to, co powiedziała pani Prezes. PoniewaŜ jakaś 
zgoda zapanowała, co do samej uchwały to chciałbym z tego miejsca i w tym 
momencie serdecznie podziękować pani Prezes za parę rzeczy. Po pierwsze za 
to, Ŝe jak usłyszała, Ŝe jest problem i Ŝe tak naprawdę Winnica przestanie istnieć 
na ul. Winnickiej podjęła próbę walki o to, myślę, Ŝe bardzo waŜne dla wielu 
mieszkańców, miejsce. Po drugie, dlatego Ŝe odpowiedziała na apel Prezydenta 
Winnicy pana Grojsmana, który będąc w Kielcach wyraził niepokój w stosunku 
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do władz miasta, Ŝe Winnica utraci swój lokal i Ŝe nie będzie w tym miejscu ani 
ul. Winnickiej ani samej Winnicy. I trzecia rzecz, która na kanwie tej relacji 
między Prezydentem Winnicy a samą Winnicą się wydarzyła, to to, Ŝe pani 
Prezes nie tylko zawalczyła o Winnicę, ale równieŜ w sposób wymierny pomaga 
nam zawsze przy wyjazdach Polaków z Winnicy w postaci róŜnego rodzaju 
upominków i paczek. Ostatnio takie paczki otrzymało 40 dzieci z Miasta 
Winnica. Nie było nigdy moŜliwości podziękować pani Prezes, więc tą drogą  
i w tym miejscu chcę jej podziękować i uwaŜam, Ŝe to jest bardzo dobry 
inwestor rodzimy. śe jest dobry to proszę zobaczyć jak wygląda restauracja 
Royal, która została stworzona niedawno przez PSS Społem, ale wtedy, kiedy 
myśmy sprzedali ten lokal ubytkowy dla PSS. Myślę, Ŝe będzie wizytówką 
miasta równieŜ ten lokal, który ma być wybudowany i zaczęła się inwestycja 
przy ul. Staszica. Jeszcze raz pani Prezes za współpracę z miastem i tak 
naprawdę za ryzyko i za wierzenie, Ŝe wszystko będzie dobrze, dziękuję. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Ja równieŜ jak mój przedmówca zamierzałem zabrać głos promujący tę 
uchwałę, w wyniku uzyskanych informacji, iŜ przedmiotowa Komisja ma 
wątpliwości, co do poparcia tejŜe uchwały. W sytuacji, kiedy Komisja zmieniła 
zdanie, bardzo się cieszę, Ŝe do takiego stanowiska doszło i nie musiało być to 
wyjazdowe posiedzenie w lokalu Winnica, mogę tylko powiedzieć, Ŝe dobrze 
się składa, Ŝe podejmujemy tę uchwałę akurat, kiedy mamy gości z Winnicy. 
 
Radny Jarosław Karyś - ad vocem 
Panie radny myśmy zdania nie zmienili tylko wyjaśniliśmy sobie wątpliwości. 
Zdanie było jedno i raczej od początku, natomiast chcieliśmy wiedzieć, jakie 
będą mechanizmy zabezpieczające pewne interesy miasta. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/698/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w 
budynku połoŜonym w Kielcach przy ulicy Winnickiej 4. 
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Pkt. 7. 18 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału w 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy u. Rynek 5. 
SprzedaŜ tego udziału proponujemy zrobić w drodze przetargu, poniewaŜ jeden 
ze współwłaścicieli jest osobą nieznaną z miejsca pobytu. Interes miasta 
wymaga, aby tego typu udziałów się pozbywać, a poniewaŜ jeden jest nieznany i 
nie moŜemy się dowiedzieć jego zdania czy chciałby kupić czy nie, w związku z 
powyŜszym proponujemy wystawić ten udział na przetarg i w ten sposób go 
zbyć. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/699/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy u. Rynek 5. 
 
Pkt. 7. 19 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tujowej. 
Nieruchomość niewielka o powierzchni 550 m, dostępność drogowa z dwóch 
stron. Sprzeda w trybie przetargowym. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/700/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Tujowej. 
 
Pkt. 7. 20 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego. 
Nieruchomość o powierzchni 454 m, zabudowana zrujnowanym budynkiem 
niegdyś mieszkaniowym, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Tutaj 
rozwaŜymy moŜliwość zbycia w formie przetargu ograniczonego, ale to tylko 
informacyjnie mówię dla radnych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/ 701/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Wojska Polskiego. 
 
Pkt. 7. 21 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez 
Gminę Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Warszawskiej 20 C. 
To jest budynek, który znajduje się na pasie rozdziału ulicy w pobliŜu 
Archiwum Państwowego. Stan prawny jest obecnie tak usankcjonowany, Ŝe 
pierwsza część, na której wisi duŜa reklama jest własnością gminy Kielce, a 
druga część jest własnością osób fizycznych. Chcemy nabyć tę nieruchomość, 
aby docelowo móc wyprowadzić stamtąd wszystkich lokatorów gminnych  
i najemców lokali uŜytkowych, teren oczyścić, budynek wyburzyć Ŝeby 
otworzyć przestrzeń na ul. Warszawską, zwłaszcza w kontekście zbliŜających 
się inwestycji w planach zagospodarowania w tamtym terenie. Na pewno będzie 
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to lepiej wyglądać i ten kawałek miasta zyska na znaczeniu, a ponadto nie bez 
znaczenia są kwestie bezpieczeństwa w obu tych budynkach, są one stare, 
przewody kominowe juŜ wymagają remontu. śeby juŜ tam nie doszło do 
jakiegoś zaczadzenia czy innych nieprzewidzianych zdarzeń naleŜy to po prostu 
wyburzyć. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Mam pytanie do pana dyrektora Ŝeby nam trochę wyjaśnił sprawę, poniewaŜ  
z tego, co jest mi wiadomo ta część 20 C była wcześniej przeznaczona do 
wywłaszczenia. W późniejszym okresie wyrokiem sądu musieliśmy tą 
nieruchomość zwrócić, a teraz musimy od nich odkupić. Pytanie moje jest tego 
typu, czemu jakby wcześniej nie wywłaszczyliśmy my ich w tym właśnie celu 
Ŝeby ten budynek wyburzyć? 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Wywłaszczenie miało miejsce w latach zamierzchłych, to były bodaj lata 70-te. 
W tamtych czasach trudno było mówić o decyzjach lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, o spec ustawach drogowych, itp.. Niestety na zwroty nie ma siły. 
JeŜeli w ciągu 7 lat nieruchomość, która została wywłaszczona na cel X, który 
nie został tam zrealizowany musi być przedmiotem zwrotu. TakŜe nawet w roku 
90 gdyby ktoś chciał zmieniać charakter tej nieruchomości zgodnie  
z wywłaszczeniem i tak by to juŜ nic nie dało, dlatego Ŝe 7 lat upłynęło. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Panie dyrektorze jeszcze w gwoli wyjaśnienia, w latach 70-tych była decyzja 
wywłaszczeniowa natomiast w momencie, gdy myśmy to zwrócili to był 
bodajŜe 2001 rok. Gdybyśmy podjęli decyzję wyburzeniową wcześniej to nie 
byłoby takiej sytuacji. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Tak, tylko ona musiałby być podjęta najpóźniej 7 lat przed decyzją 
wywłaszczeniową. Nikt z nas nie miał na to wpływu. JeŜeli przyjmiemy, Ŝe 
nawet było to w roku 1979, to trudno wymagać Ŝebyśmy to zrobili. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/702/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 20 C. 
 
Pkt. 7. 22 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
uŜytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 
połoŜonego w Kielcach przy ul. Staszica 5 oraz prawa własności budynków 
posadowionych na tej nieruchomości. 
Chodzi o Kino Moskwa. We wcześniejszych uchwałach zabezpieczyliśmy 
środki na ewentualny przetarg. śeby ewentualny przetarg formalnie mógł dojść 
do skutku z naszym udziałem musimy mieć takŜe zgodę Rady. Proszę, więc  
o wyraŜenie zgody na takie działanie i danie panu Prezydentowi rękojmi do tego 
Ŝeby mógł do tego przetargu przystąpić. 
 
Pani W. Zychowicz Kino Moskwa 
Szanowny Panie Prezydencie,  
Panie i Panowie Radni, 
Drodzy mieszkańcy Kielc. 
 
Niektórzy z Państwa mogą zadać mi pytanie, dlaczego takie kino jak kino 
Moskwa - kino niszowe ma zostać w naszym mieście. Przede wszystkim, 
dlatego, Ŝe jest z nim związane juŜ od 1926 roku a więc 82 lata. Znajduje się w 
centrum miasta w otoczeniu innych najwaŜniejszych placówek kulturalnych, 
wpisuje się swą działalnością w charakter tego miejsca. To mieszkańcy Kielc - 
pracownicy kina przez wiele lat pracowali dla tego kina, po to, aby wszystkim 
przybliŜyć kunszt najlepszych reŜyserów, artyzm postaci i wielkiego ducha 
filmu. Ostatnie dni pokazały nam jak wiele osób identyfikuje się z kinem i nie 
wyobraŜa sobie Kielc bez Moskwy. Ludzie ci niekoniecznie muszą być stałymi 
widzami kina, ale duchem są razem z nim. Proszę sobie wyobrazić Kielce bez 
chociaŜby Teatru dla dzieci Kubuś - przecieŜ nie kaŜdy tam zachodzi, ale na 
pewno nikt nie wyobraŜa sobie miasta bez teatrzyku. Tak samo jest z moim 
kinem. Kinem ambitnym, niezaleŜnym i edukacyjnym. To właśnie Sala 
Studyjna kina „Moskwa” jest przez wszystkich utoŜsamiana z magią kina dla 
konesera - magią filmu europejskiego, filmu, który zmusza do myślenia i 
refleksji, filmu, który moŜna zobaczyć tylko na ekranie kina tradycyjnego. 
Dwa lata temu, udaremniając próbę likwidacji kina przez ówczesnego 
właściciela - krakowską spółkę „Apollo Film” (obecny właściciel budynku), 
jako długoletni pracownik i kierownik kina „Romantica”, a później „Moskwa” 
podjęłam się dzierŜawy budynku wraz z całym sprzętem kinowym i 
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prowadzenia kina. Głównym celem nadal pozostało upowszechnianie kina 
artystycznego i działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół z Kielc i 
województwa, mam tu na myśli działający od 16 lat program edukacji filmowej 
najpierw pod nazwą MAF - MłodzieŜowa Akademia Filmowa, obecnie „Lekcja 
w kinie - Szkolne Spotkania Filmowe”. Program jest unikatową formą edukacji 
filmowej, ewenementem w skali kraju. Wartość Szkolnych Spotkań Filmowych 
dla budowania zasobów kapitału społecznego regionu podkreślają 
przedstawiciele systemu oświaty, dystrybutorzy kina ambitnego w całym kraju, 
Filmoteka Narodowa oraz Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych. Program otrzymał 
pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
Kino „Moskwa” jest takŜe azylem kulturalnym dla studentów kieleckich 
uczelni. Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy, Kielecki Klub Filmowy SITO 
niejednokrotnie razem ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
organizował ciekawe spotkania filmowe dla nauczycieli i uczniów, połączone z 
warsztatami filmowymi. 
Kino oprócz swych podstawowych funkcji związanych z filmem realizuje 
ponadto wiele akcji utoŜsamianych z szeroko pojętym Ŝyciem kulturalnym 
miasta. Organizujemy wystawy młodych plastyków, w tym roku po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy konkurs na zrobienie krótkiego 1 min. filmu 
dowolną techniką pt. „Moje miasto mnie kręci, ja kręcę moje miasto”. 
Współpracujemy z wieloma ośrodkami kultury w Kielcach. 
Zrobiłam razem, z pracownikami wszystko, aby „Moskwa” nie skończyła tak 
jak „Romantica” i wiele innych kin z naszego województwa naleŜących do 
spółki Apollo Film. Na dzień dzisiejszy jest działalnością rentowną, 
przynoszącą zyski, zatrudnia 4 pracowników. Jest bardzo dobrze odbierane i 
doceniane przez szkoły, widzów indywidualnych oraz przez inne jednostki 
działające w strefie kultury (czego dowodem jest 2.452 podpisów pod petycją). 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mam kilka pytań do dyrektora Pietrzyka, dlatego Ŝe na Konwecie nie dał 
pewnych odpowiedzi pan Prezydent Lubawski. Ma to związek z punktem 
dotyczącym przystąpienia do sprzędzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kielce – Śródmieście. Państwo byliście świadkami na Konwecie 
kiedy Prezydent Lubawski szerzej powiedział o tych dwóch punktach. MoŜe pan 
dyrektor Pietrzyk powiedziałby w ogóle o planach, bo mamy zakupić, 
gwarantujemy te 4,1 mln zł, dajemy właściwie moŜliwość, natomiast, jakie są 
plany w przyszłości. To ma związek z funkcjonowaniem budynku, czy on się 
nadaje do uŜytku, jak długo, jakie byłyby koszty funkcjonowania jeśliby miasto 
miałoby utrzymywać na przykład Kino. Sprawa kluczowa, o której mówił 
równieŜ Prezydent na Konwencie i chyba niewiele się pomylę w brzmieniu tego, 
co powiedział, jeśli powiem, Ŝe pan Prezydent Lubawski powiedział, Ŝe rozwaŜa 
moŜliwości nieprzystąpienia do tego przetargu w momencie, kiedy plany 
zagospodarowania przestrzennego zagwarantowałyby moŜliwość, na przykład, 
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zafunkcjonowania tam kina, teatru, bądź instytucji kulturalnej w ogóle, które 
miałyby być prowadzone przez przedsiębiorcę obok działalności komercyjnej. 
Ja chciałbym o tych rzeczach usłyszeć i chciałbym się dowiedzieć, czy 
rzeczywiście tak jest i chciałbym, aby zostało to zaprotokołowane. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Z wiedzy, którą posiadamy, na dzień dzisiejszy zmierzamy do tego, aby na tym 
terenie, w tym budynku zagwarantować funkcję kulturalną z przewaŜającą 
funkcją kina. Więc tutaj odpowiadam na to pytanie, Ŝe funkcja kina będzie tam 
sprawą podstawową. Czy będzie to kino dzierŜawione czy w jakiejś innej 
formie, na tym etapie na razie moŜemy się jeszcze nad tym nie zastanawiać. 
Póki, co jest tam dzierŜawca, póki, co prowadzi tam swoją działalność, jest tam 
teŜ interes ponad 20 osób, które są byłymi, dawnymi pracownikami Kina 
Moskwa, dlatego chcemy na razie zachować taki status quo Ŝeby ludzie mogli 
mieć utrzymane swoje miejsce zatrudnienia, Ŝeby Kino dalej funkcjonowało. 
TakŜe w przypadku gdyby udało się nabyć tę nieruchomość to Miasto 
przejmując wchodzi w prawa dotychczasowego właściciela, czyli Apollo Film  
i staje się stroną tych umów dzierŜawy. I na tym etapie myślę, Ŝe taka jest 
najbliŜsza przyszłość Kina Moskwa  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Jedna kwestia tylko, bo pan dyrektor odpowiedział tylko, Ŝe w najbliŜszym 
czasie, chodzi mi o te plany zagospodarowania przestrzennego, to jest punkt 
kolejny, ale znacznie się wiąŜe z tym, czy ewentualnie wchodzi w grę takie 
rozwiązanie, Ŝe my nie wystartujemy w przetargu, nie zakupimy tego budynku  
i prawa uŜytkowania, poniewaŜ plany zagospodarowania zagwarantują to, Ŝe na 
przykład jakiś przedsiębiorca będzie miał moŜliwość wybudowania części 
komercyjnej, ale równieŜ konieczność części kulturalnej, jak powiedział 
Prezydent, wynikającą z planów.  
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
MoŜe powiem tak, pierwszy etap ma na celu zapewnienie funkcji kultury w tym 
budynku i stąd sprawą pierwszoplanową jest plan zagospodarowania 
przestrzennego, który ma gwarantować w tym budynku funkcję kulturalną. Na 
to pytanie czy Prezydent chce czy nie, jak się to ma do planów 
zagospodarowania przestrzennego, moja odpowiedź jest następująca: są to 
kwestie wchodzące juŜ w pewną taktykę wchodzenia w posiadanie tego 
budynku i na ten temat lepiej Ŝebyśmy na razie nie mówili. Celem jest, aby 
budynek pozostał i aby w nim były funkcje kulturalne. Natomiast, co tam 
będzie, ja mogę powiedzieć w tej chwili, Ŝe gdybyśmy zrealizowali cel pierwszy 
to wówczas w wyniku dyskusji, debaty środowisk kulturalnych, twórczych 
powstanie koncepcja wykorzystania całego tego budynku. Ja dziś mogę 
powiedzieć, Ŝe bardzo duŜe zainteresowanie innych instytucji kultury w naszym 
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mieście, których standard budynków, tak stan prawny, jaki techniczny jest 
mocno zagmatwany. TakŜe najpierw chcemy Ŝeby budynek był nasz, a potem 
będziemy dyskutować przede wszystkim na Komisji Edukacji i Kultury  
w towarzystwie środowisk kulturalnych i twórczych co tam ma być. Rzecz 
będzie szła w tym kierunku – cały obiekt powinien być wykorzystany  
w moŜliwie pełny sposób, funkcja kina oczywiście nie jest wykluczona, ale 
moŜe być jedna z. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
O jakość budynku i koszty jego utrzymania zapytał pan radny Gagorowski. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Nie ma dziś odpowiedzi na to pytanie. Cel, jaki jest to jest budynek i funkcje. Po 
zrealizowaniu tego celu będziemy, jeŜeli przystąpimy do kupna, to przyjdzie 
rzeczoznawca i będzie to wszystko oceniał. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Proponuje teŜ docenić propozycję pana Prezydenta, Ŝe będzie o tym dyskutować 
na Komisji Edukacji i Kultury. To waŜne jest. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Panie Prezydencie ja cieszę się, Ŝe miasto rozpoczęło zabiegi Ŝeby ten obiekt 
pozyskać dla własnych zasobów. Powiem tak, jestem przekonany, Ŝe naleŜy 
utrzymać w tym obiekcie funkcję kina ambitnego. Bo jeśli predestynujemy do 
rangi metropolii to w momencie, gdy nie będzie w Kielcach kina ambitnego, 
tylko będzie kino komercyjne, o którym się mówi, Ŝe w zasadzie jest ono 
dodatkiem do popcornu, to będziemy jednym miastem wojewódzkim gdzie nie 
będzie kina ambitnego. TakŜe uwaŜam, Ŝe jeśli nam się udałoby ten budynek 
pozyskać to funkcja kinowa powinna tam być zachowana.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Myślę, Ŝe najlepiej by było gdyby pan dyrektor Hajdorowicz przedstawiłby nam 
plan zagospodarowania tego terenu, bo to mamy w 23 punkcie, moŜe tak 
skrótowo Ŝeby wyjaśnić sytuacje, Ŝe interes miasta będzie zapewniony i tam na 
tym terenie realizowane będą obiekty kulturalne. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Informacje, o które wnioskuje pan Marek Wołowiec będą za chwilę 
przedstawione 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/703/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu 
stanowiącego własność Skarbu Państwa połoŜonego w Kielcach przy ul. 
Staszica 5 oraz prawa własności budynków posadowionych na tej 
nieruchomości. 
 
Pkt. 7. 23 
 
Dyr. Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Prostej. 
Nieruchomość mała 169 m2, znajduje się ona w trwałym ogrodzeniu Miejskiego 
Szkolnego Ośrodka Sportowego. Niestety problemy prawne nie pozwalają 
zasiedzieć tej nieruchomości. Dlatego prosimy Ŝeby dać nam tą moŜliwość 
Ŝebyśmy tę działkę mogli nabyć. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/704/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ul. Prostej. 
 
Pkt. 7. 24 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/626/2008 
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce-Wschód – 
Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, 
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przedłuŜenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i 
Lubrzanki). 
Projekt dotyczy planu uchwalonego we wrześniu. We wszystkich punktach, 
które są wymienione w uchwale wykreślono kilka ostatnich słów. Słowa te 
zakazywały rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, samowoli budowlanych, co, 
do których nie zostało zakończone postępowanie legalizacyjne. Wojewoda uznał 
takie regulacje za nieuprawnione. W związku z tym, samowolę będzie moŜna 
rozbudowywać. DołoŜono równieŜ ustalenie dotyczące przydroŜnego krzyŜa. 
Jest to bardzo drobna zmiana. Poza nią, jeśli chodzi o ustalenia planu, nie 
wprowadzono Ŝadnych zmian merytorycznych. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/705/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę Nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w 
Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce-Wschód – Obszar 1” (rejon 
Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłuŜenie ul. 
Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i Lubrzanki). 
 
Pkt. 7. 25 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.2 CENTRUM – STASZICA, ZAMKOWA, 
KAPITULNA” na obszarze miasta Kielce. 
Plan ten obejmowałby między innymi budynek i nieruchomość, na której jest 
zlokalizowane kino Moskwa. Jeśli chodzi o kino Moskwa i działkę, na której 
ono stoi, prawdopodobne ustalenia planu i cel przystąpienia, to zachowanie 
nienaruszalności trzech elementów: nienaruszalność funkcji, co da się w planie 
zapisać odpowiednimi. MoŜemy nawet zapisać w planie ilość miejsc na 
widowni, minimalną i maksymalną. To wszystko się da uregulować. Oczywiście 
jakieś drobne elementy gastronomii, czy teŜ kiosków, to wszystko da się ująć 



 90 

parametrami w planie. Jest to wszystko do zagwarantowania. Funkcja kultury  
z dominującą funkcją kina, chociaŜ niekoniecznie, bo w momencie, kiedy 
właścicielem byłoby miasto, mogłaby to być na przykład scena dla Teatru 
Magellana, który nie ma w Kielcach gdzie wystawiać. Pewne audytorium 
mogłoby być wynajmowane, na przykład na cele konferencji. To jest wszystko 
moŜliwe. Nienaruszalność formy. Czyli nie ma moŜliwości nadbudowy, 
rozbudowy na boki. Oczywiście nie przekreśli to pewnych interwencji, jeśli 
chodzi o estetykę tego budynku. I chyba najwaŜniejsza nienaruszalność 
zagospodarowania terenu wokół. W przypadku własności prywatnej i braku 
planu moŜna ten obiekt wyburzyć i zabudować całą działkę w 100%. Wtedy 
tracimy przejście z ul. Staszica do Placu Artystów oraz przejście z ulicy Staszica 
do placu Panny Maryi. To byłoby fatalne dla śródmieścia. Pozostałe elementy 
tego planu, bo obszar jest duŜo większy, obejmuje obie strony ulicy Kapitulnej, 
dochodzi plantami aŜ do ulicy Zamkowej, obejmując budynek spichlerza, gdzie 
w tej chwili jest hurtownia Tytoń Polski. Jest to próba uregulowania  
i uporządkowania na przyszłość wszystkich aspektów związanych z tą 
przestrzenią. Będzie tu sporo inwestycji. Między innymi zostanie wyburzona 
Katarzyna, sąsiednia działka zostanie sprzedana. TakŜe dyskutowana kwestia 
wyburzenia bądź nie, przedszkola przy ulicy Kapitulnej i budynku za nim. To 
wszystko będzie przedmiotem dokładnych analiz i uzgodnień między 
instytucjami, Konserwatorem Zabytków oraz dyskusji publicznej. Jest to 
właściwa procedura, aby o tych dyskutowanych ostatnio problemach przesądzić. 
Procedura przygotowania planu trwa około roku, więc, myślę, Ŝe za rok o tej 
porze, będzie przedstawiona ta wizja.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/706/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – 
OBSZAR I.2 CENTRUM – STASZICA, ZAMKOWA, KAPITULNA” na 
obszarze miasta Kielce. 
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Pkt. 7. 26 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – 
BĘCZKOWSKA – CIEKOCKA - PARK” 
Ten plan ma bardzo długą historię. Powzięty został jeszcze w poprzedniej 
kadencji. Prace trwały około czterech lat. Przeciągało się to z rozmaitych 
powodów, w większości obiektywnych, niezaleŜnych od nas. Plan jest gotowy 
do rozwaŜenia przez Wysoką Radę. Uliczka Bęczkowska, która jest w tym 
rejonie, zabudowana jest około 25-cioma budynkami jednorodzinnymi. 
Ustalenia planu są proste, północna część jest przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, czyli wolnostojące i bliźniaki, 
natomiast południowa część tego obszaru przeznaczona jest pod zieleń parkową 
z zakazem zabudowy. NaroŜnik oznaczony symbolem 1UE to jest fragment 
załoŜenia kampusu uniwersyteckiego, który znalazł się w granicach planu, na 
który jest robiony osobny plan. W trakcie wyłoŜenia planu do publicznego 
wglądu wpłynęło 16 uwag. Znakomita większość z tych uwag dotyczy terenu 
zielonego z zakazem zabudowy. Postulaty w większości są takie, Ŝeby go 
przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Dlaczego one zostały odrzucone? 
Dlatego, Ŝe chcąc ten plan po czterech latach uchwalić, nie mamy innego 
wyboru, jeśli chodzi o te rozwiązania, poniewaŜ plan musi być zgodny  
z ustaleniami studium. ZałoŜenie parkowe w studium nie jest załoŜeniem 
lokalnym tylko ciągnie się od ul. Warszawskiej. Wcześniej ciągnęło się ono w 
planach aŜ od Zalewu, do wschodnich granic miasta i dalej do Cedzyny. 
Oczywiście istnieje moŜliwość kompromisu. Jest moŜliwość zmniejszenia 
terenów zielonych, czy teŜ lokalnego ich zawęŜenia, poprowadzenia ścieŜki 
rowerowej, przeznaczenia części terenów pod zabudowę. Niestety problem 
dotyczy całego tego ciągu zielonego. Jest olbrzymia presja w rejonie ulicy 
Warszawskiej. Jest presja i nawet są zwroty na terenie urządzonego juŜ parku 
Dygasińskiego. Jest równieŜ presja w tym rejonie. Prawdopodobnie będzie 
występowała im dalej na wschód. JuŜ uchwała podjęta w grudniu ubiegłego 
roku o aktualizacji kompleksowej studium. My ten kompromis chcemy 
zaproponować w ramach kompleksowej aktualizacji. 11 jednostkowych zmian 
studium było i jest chyba czas na to, Ŝeby przerwać te jednostkowe zmiany, tym 
bardziej, Ŝe problem dotyczy, i nie jest to jedyny problem, tych konfliktowych 
sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o przeznaczenie pod zieleń parkową  
w Kielcach, jest bardzo duŜo. W tej chwili nie mamy, jeśli chodzi o przyjęte 
rozwiązania w planie, innego wyjścia jak takie, czyli zieleń parkowa z zakazem 
zabudowy. Plan w sumie słuŜy po to, aby uruchomić tereny budowlane, które od 
lat są przeznaczone pod zabudowę. Co się stanie, jeśli tego planu Wysoka Rada 
nie przyjmie? Stanie się to, Ŝe prawdopodobna jest zabudowa obszaru zielonego, 
natomiast nie jest moŜliwa zabudowa obszaru, który jest przeznaczony pod 



 92 

zabudowę. Nastąpi wymiana, jeśli chodzi o sposób zagospodarowania. Decyzje 
o warunkach zabudowy są bez przerwy wydawane. Przebiega przez ten teren 
ulica Świerczyńska i tu jest groźba zabudowy. Tam są juŜ wydane na kaŜdą 
działkę decyzje o warunkach zabudowy. Dlatego ten plan, jest nie jedynym, bo 
tak samo było z planem przed chwilą omawianym – Kielce Wschód, tam 
mieszkańcy i właściciele działek przyjęli do wiadomości, Ŝe ten plan jest 
uchwalony z myślą o jego zmianie za dwa lata. Tutaj jest podobna operacja. 
PoniewaŜ stojąc przed kompleksową aktualizacją studium, nie moŜemy 
zamrozić planowania i czekać dwa lata z planami. Musimy dokonywać takiej 
gimnastyki. Z tego teŜ powodu bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wyraziłem zgodę, aby na dzisiejszej sesji głos zabrał pan Czesław Pabis, 
reprezentujący interesy osób, które złoŜyło odwołanie i propozycje w sprawie 
tego planu.  
 
Czesław Pabis 
Za sześć dni kończę 73 lata. Jestem magistrem inŜynierem budownictwa po 
Politechnice Krakowskiej, z 50-cio letnim staŜem w projektowaniu  
i wykonawstwie robót budowlanych. To, co referował mój uczony kolega 
Hajdorowicz jest prawdą, tylko w części. Naszym staraniem, czyli właścicieli 
nieruchomości połoŜonych na tym opracowaniu, była sprawa przystąpienia do 
tego planu. Posiadam tu całą teczkę korespondencji z panem Prezydentem 
Lubawskim, oczywiście nie Prezydent odpisywał tylko Pracownia 
Urbanistyczna, gdzie poruszaliśmy sprawę tego terenu, Ŝe jest degradowany, nic 
się tam nie robi, Ŝe cała działalność, jaka była na tym terenie to w 1943 roku 
okupant wykonał tam przyłącze energetyczne, Ŝeby było światło. Starania nasze 
zostały przez pana Prezydenta pozytywnie ocenione i pracownia urbanistyczna 
została zobowiązana do przygotowania uchwały i taka uchwała została podjęta. 
Oczywiście jak juŜ pan Hajdorowicz mówił w 2004 roku, druga została podjęta 
w 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kielce Północ, obszar II – Ciekocka, 
Bęczkowska, Park. Ale teren nie był objęty w całości. W związku z tym, Ŝe 
część terenu Echo Investment zabudowało pas zieleni zajmując częściowo Park 
objęty studium, z drugiej strony Akademia Świętokrzyska, obecnie Uniwersytet, 
teŜ podeszła pod sam ten teren, pozostało około dwóch hektarów terenu 
określonego w planie kolorem czerwonym, zamknięte z wszystkich stron bez 
moŜliwości dania jakiegokolwiek ruchu inwestorom, właścicielom tego terenu. 
W związku z tym, u pana Prezydenta Lubawskiego, ustalaliśmy sprawę  
z komisją społeczną jaka powstała dla potrzeb tegoŜ terenu i budowy ulicy 
Bęczkowskiej, trzykrotnie ustalaliśmy sprawę, Ŝe ten teren zostanie włączony na 
nasz wniosek dodatkowo do tegoŜ opracowania. Są takie zapisy i ten teren 
został włączony do opracowania pod taki załoŜeniem, Ŝe część terenu będzie 
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terenem zielonym, proponowaliśmy drogę ze ścieŜką rowerową, wzdłuŜ tej 
drogi pas zieleni i kilkanaście działek, bo tu mogę wyliczyć piętnaście osób, 
które ten teren posiada. Mam tych osób pełnomocnictwo ogólne, udzielone mi 
do reprezentowania ich interesów. To pełnomocnictwo jest w posiadaniu 
dyrektora Hajdorowicza. Poza tym posiadam tam działkę i moja rodzina. Kilka 
przyległych działek z dawnego gospodarstwa rolnego. Takie były nasze 
oczekiwania, Ŝe taki będzie program na tamtym terenie. Pracownia, opracowała 
kilka koncepcji, lecz później praca została przerwana, gdyŜ masę innych 
obowiązków, wykonywania innych miejscowych planów, do targów 
handlowych w innym miejscu. Doszło do tego, Ŝe został temat zlecony do 
pracowni w Łodzi. My byliśmy zadowoleni, Ŝe nasz temat został włączony do 
planu i będziemy mieli część działek budowlanych i teren zielony, pogodzone 
będą te wspólne interesy. Dowiadujemy się, Ŝe na tym wewnętrznym 
posiedzeniu, zostało ustalone, Ŝe tam będzie park. Zostało to podjęte  
w obecności architekta miejskiego, szefa pracowni urbanistycznej, pana  
z Wydziału Projektów Strukturalnych, mam to pismo przed sobą, to jest pismo 
wewnętrzne, Ŝe te ustalenia inne w ogóle nie mają  Ŝadnej wartości, bo będzie 
tam park. O to pismo, które ja poruszyłem, przemawiając z tejŜe trybuny w 2007 
roku, zostałem postraszony prokuratorem, Ŝe głoszę nieprawdę, Ŝe będę mógł do 
tego wrócić jak będzie plan wyłoŜony. Czekaliśmy, więc na wyłoŜenie planu. 
Plan był wyłoŜony chyba 27 lipca a wcześniej w obwieszczeniu o sporządzeniu 
planu dostaliśmy zawiadomienia, ulotki były porozwieszane, Ŝe moŜemy 
zgłaszać nasze propozycje i uwagi. ZłoŜyliśmy takie uwagi, ja w imieniu tych 
mieszkańców. Mam tu listę z ich podpisami i naszymi wnioskami. Ponadto, 
indywidualnie, posiadacze tych terenów złoŜyli swoje propozycje. WyłoŜony  
w lipcu plan, nie uwzględniał nawet jednego punktu z tych naszych propozycji. 
W przedłoŜonym planie, moŜna było równieŜ zgłaszać uwagi, które, jak tam 
napisano, będą rozpatrzone. Z dokumentów, do jakich później mieliśmy wgląd, 
równieŜ wynika, Ŝe Ŝaden jeden wniosek nie został uwzględniony w tym planie, 
Więc pytamy, dla kogo ten plan jest robiony? Co jeszcze ciekawe? Zwracaliśmy 
się do pana Prezydenta o moŜliwość wzięcia udziału w spotkaniach z biurem 
projektowym, by przedyskutować, jakie rozwiązania są projektowane. 
Odmówiono nam. Mówiono, Ŝe jest to niezgodne z przepisami, Ŝe jedni by byli 
traktowani bardziej, drudzy mniej pozytywnie i to jest nienaruszalna sprawa, nie 
moŜemy. Natomiast takie opracowanie ma większość deweloperów w Kielcach. 
Ten plan ma być dziś zatwierdzany, przyjęty do podjęcia uchwały, deweloperzy 
posiadają jako opracowanie. Od jednego z nich to posiadam. Skupują tereny od 
ludzi nieświadomych tego, dokąd opracowanie sięga, by zarobić na interesie. 
Natomiast ten teren, o którym mowa, czyj on jest? Kim są ci ludzie, którzy 
posiadają te tereny? OtóŜ wzgórze Szydłówkowskie, Uroczysko, Bocianek, 
Słoneczne Wzgórze, są to tereny dawnego folwarku Szydłówek, które de facto, 
za Cara Aleksandra II w dniu 15 lutego 1864, badałem te dokumenty w 
archiwum, zostały nadane pracownikom tegoŜ folwarku. Mój pradziad, ze 
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strony mamy, syn oficera Wojsk Napoleona, jego syn Mickiewicz Stefan, dostał 
takąŜ posiadłość, między innymi na Szydłówku Górnym pod numerem 7. Było 
to w sumie około 12 hektarów gruntu. To była kolonia o szerokości 90 metrów  
i długa od Szydłówka Górnego do akademików Politechniki. Następnie dwa 
hektary łąki nad zalewem, gdzie są zalane i wywłaszczono nas nie płacąc nic  
i na osiedlu Na Stoku, było cztery hektary gruntu na wprost gazowni aŜ po ulicę 
biegnącą między ogródkami działkowymi a osiedlem Na Stoku. Na tym terenie 
moja rodzina do chwili obecnej to jest 144 lata, jest gospodarzem. Jakim 
gospodarzem? Ano w 1946 roku wywłaszczono nas z pierwszej nieruchomości 
to jest ulica Jesionowa, wylot ulicy Jesionowej na Warszawską, to był nasz 
teren. Rondo na skrzyŜowaniu ulicy Świętokrzyskiej i obecnej ulicy 
Solidarności stoi na mojej działce, którą wywłaszczono. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przepraszam pana bardzo, ale proszę powoli zbliŜać się do końca. 
 
Czesław Pabis 
To jest kwestia zasadnicza, muszę to powiedzieć. Następne wywłaszczenie było 
– cały Zalew, łąki bez złotówki wynagrodzenia. Kolejne wywłaszczenie były to 
tereny między akademikami Politechniki i ulicą Świętokrzyską, do tak zwanej 
drogi krzyŜowej, która biegła od ulicy Starej do ulicy Manifestu. To 
wywłaszczenie było najbardziej bolesne, bo zabrano najlepsze grunty, płacąc za 
metr 3,60 zł, kiedy paczka papierosów kosztowała 3,60. Paliłem trzy paczki 
dziennie, to przepalałem 3 metry dziennie, za miesiąc przepaliłem działkę 1000 
metrów. Najokrutniejsze wywłaszczenie było pod Słoneczne Wzgórze. 
Wyburzono nam zabudowania, jeden budynek trzyrodzinny, drugi brata, w który 
nie mieszkał nawet pięć lat i wszystkie zabudowania gospodarcze. Odesłano 
ludzi do bloków. Następne wywłaszczenie było pod osiedle Na Stoku, gdzie są 
zbiorniki pod wodę. TeŜ zabrano mi osobiście działkę około 3000 metrów. TeŜ 
płacono 7-8 zł. Ludzie poszli mieszkać do bloków. Część tych terenów, które 
obejmuje plan, w wyniku rodzinnych układów, powiązań, małŜeństw, jest  
w posiadaniu mojej rodziny. Jedyne, co zostało to ja mam tam 2000 metrów 
działki, moja ciotka, wnuczki, brat cioteczny, mamy brat i to jest wszystko, co 
posiadamy. Oddaliśmy 12 hektarów gruntów pod park Dygasińskiego, osiedle 
Bocianek, osiedle Słoneczne Wzgórze, osiedle Świętokrzyskie, osiedle 
Uroczysko i teraz te 200 metrów Urząd chce przeznaczyć pod park. Pod park, 
dla kogo? Dla Echa Investment, który swój teren zabudował do granic 
własności, Akademii Świętokrzyskiej, która zabudowała do granic własności  
i mówi się, Ŝe ten park tu będzie spełniał stronę widokową. Kiedy? Proszę 
stanąć koło Tesco i zobaczyć czy tę górę widać. Te trzy rampole Echa 
Investment, brzydkie, okropne budynki, które miały być pięciopiętrowe, są 
siedmiopiętrowe, zastawiły cały widok na tą górę. Nie popuścimy tej sprawy, 
będziemy skarŜyć, jeśli będzie powzięta uchwała. ZaskarŜymy ją. Będziemy 
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korzystać z kaŜdej moŜliwej strony prawnej, aby naszych racji dociec. 
UwaŜamy, Ŝe zmiana studium, skoro jest uchwała podjęta z 20 grudnia 
ubiegłego roku o moŜliwości zmiany w studium uwarunkowań i rozwoju miasta, 
to w przyszłym opracowaniu ten właśnie kawałek trzeba zrobić teraz zmianę, 
fragment aneksu do tego projektu, wystąpić do wojewody, posiadając zgodę 
Wojewody dołączyć do planu i plan zatwierdzić w pierwszym kwartale, styczeń, 
luty, czy marzec. Innego rozwiązania nie ma. Nie została uwzględniona jednak, 
najdrobniejsza sprawa, jaką wnosili właściciele gruntów. Skłamałbym. Jest tu 
droga Ciekocka, która biegnie na samym wzgórzu i wpada w ulicę 
Świerczyńską, naturalny bieg ma. W opracowaniu, na długości działki pana 
Jarosza, który tu siedzi na sali i mojej ciotki, droga obniŜa się w wąwóz około 
45 stopni, dlatego, Ŝe działka po drugiej stronie drogi jest pracownika Biura 
Planowania Przestrzennego. Koniec cytatu i więcej na ten temat dyskusja nie ma 
sensu. Będąc tu przy głosie proszę o nie przyjmowanie uchwały, zrobienie 
aneksu i taki plan zatwierdzimy. Jesteśmy zgodni na drogę, na ścieŜkę, na 
zieleń, ale nie oddamy ostatniej naszej własności pod park. Park Dygasińskiego 
był parkiem bezprawnym. Park Dygasińskiego został wywłaszczony, teren pod 
park razem z osiedlem Słoneczne Wzgórze. Osiedle postawiono i zrobiono park, 
pomimo, Ŝe ustawa 1971 roku mówi, Ŝe jeśli przez pięć lat teren wywłaszczony 
nie zostanie zagospodarowany naleŜy się go zwrócić pierwszemu właścicielowi. 
Teraz tak następuje. Ludzie odzyskują tereny, bo deweloperzy kupują je. 
Korzystając z okazji chcę jeszcze podziękować radnym, panu Prezydentowi 
Lubawskiemu, panu Przewodniczącemu Boguckiemu i dyrektorowi Wójcikowi, 
Ŝe dotrzymali słowa wybudowania ulicy Bęczkowskiej. Ta zaniedbana przez 
lata ulica po 144 latach została uzbrojona w instalację, wykonana nawierzchnia 
przyzwoita i to, co pan Prezydent Lubawski przyrzekał, dotrzymał słowa i takim 
czerpanym papierze wypisałem podziękowanie, Ŝe pieniądze społeczne nie 
zostały utopione w błocie, dosłownie, poprzez jego osuszenie i Ŝe dba o tę ulicę, 
by słuŜyła nam jak najdłuŜej. Panu Przewodniczącemu Tomaszowi 
Boguckiemu, Ŝe wspierał nasze działania, Ŝe zabezpieczał środki na realizację 
tego przedsięwzięcia, Radnym, Ŝe taką propozycję akceptowali i panu Piotrowi 
Wójcikowi, Ŝe ją zrealizował, by słuŜyła nam i potomnym.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
KaŜdy plan zagospodarowania przestrzennego to ogromny wysiłek i tych 
specjalistów, którzy nad nim pracują i przygotowują go dla Kielczan a równieŜ 
dla radnych, którzy muszą się później nad tym pochylić i zdecydować czy ma 
być przyjęty czy nie. Ten plan zagospodarowania teŜ jest trudny do podjęcia, 
natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe jest obwarowany przepisami. KaŜdy 
plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium 
uwarunkowań i kierunków przestrzennych. Tak i w tym przypadku jest. 
PoniewaŜ jako radni, musimy dbać o interesy równieŜ mieszkańców naszego 
miasta, mam pytanie do dyrektora. Zaczynamy pracę nad zmianami studium 
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zagospodarowania przestrzennego, czy bierzemy pod uwagę zmiany studium na 
tym obszarze? Czy bierzemy równieŜ pod uwagę poszerzenie terenów pod 
zabudowę, szczególnie, jeśli chodzi o tereny w stronę nowoprojektowanej drogi, 
którą widzieliśmy bliŜej ulicy Solidarności? JeŜeli tak, to czy będziemy w 
najbliŜszym czasie, po zmianie studium, mogli równieŜ pracować nad zmianą 
planu zagospodarowania, tak abyśmy doszli do pewnego konsensusu, o którym 
nieraz rozmawialiśmy na Komisji Gospodarki Przestrzennej.  
 
Radny Jan Gierada 
Mam przed sobą pismo, które było pisane w 2007 roku, 25 kwietnia 
 i analizowałem szczegółowo, będąc tam na miejscu kilkanaście razy, w tym 
obszarze, bo akurat karmię tam baŜanty. Byłem z panem Pabisem, innymi 
ludźmi. To, co się dzieje w tym temacie jest niedopuszczalne. Nie wierzę 
absolutnie w to, Ŝeby tym ludziom, tej piętnastce, nie moŜna było pomóc. Są 
absolutne szanse, Ŝeby zmienić ten plan, to studium. Dać rzeczywiście do 
Wojewody i zatwierdzić, a nie czekać na dziesiątki, setki odwołań, ogromne 
koszty ludzi, którzy będą najmować adwokatów itd. To się będzie ciągnęło 
latami i nigdy nic tam nie zrobimy. Dzisiaj rzeczywiście wykupują ci, którzy 
mają pieniądze, wykupują grunty parku Dygasińskiego, płacą określone 
pieniądze, dostają plan na budowę, co tam mają budować i będą oczywiście 
budować i budują. Dlatego nie wolno tego zrobić, byśmy przeszli do porządku 
dziennego, przegłosować i niech się dzieje wola Boska. Skandalem, ja nie 
powiem nazwiska, bo wiadomo, o kogo chodzi, skandalem dla mnie jest, jak 
zobaczyłem na mapie i w terenie, Ŝe się jedzie drogą, nagle ciach, łukiem  
i omija się działkę urzędnika miejskiej rady. Jest to niedopuszczalne. Po prostu 
jest to skandal i będę dotąd monitował, dokąd tylko będę mógł i Ŝył, Ŝeby takich 
sytuacji nie było, bo jest to takie naciąganie juŜ na wydrę, jak juŜ gorszego 
naciągnięcia nie mogło być. Tu się nikomu przez parę lat nie pomoŜe, nic się nie 
zrobi kompletnie, bo nie moŜna. Właśnie, Ŝe moŜna i kawałeczek parku 
zostawić i ścieŜkę jak kolega Pabis powiedział i wszyscy byliby zadowoleni. To 
nie na zasadzie takiej, Ŝe taki kawał jest, Ŝe jak kobieta jest porządna to cała 
wieś zadowolona jest. Nie. Tu chodzi o to, Ŝeby tym ludziom pomóc, bo oni 
mają niestety rację. Jednej osobie to moŜna pomóc, bo jest urzędnikiem. Ale 
piętnastce, Ŝeby po kawałeczku im dać szansę, sprzedać jakąś działkę  
w przyszłości, czy pobudować dla siebie, dla rodziny, to nie. Oczywiście nie, 
tylko prosto linie jedziemy, odpuszczamy wszystko i wszystko będzie zgodne. 
Bardzo proszę panów radnych, Ŝeby takiej uchwały nie przegłosowywać.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
PoniewaŜ pan radny Gierada mówi o urzędniku jakowymś a urzędników w 
mieście jest kilka setek, to prosiłbym o wymienienie imienia i nazwiska, 
Ŝebyśmy wszyscy wiedzieli i Ŝeby inni urzędnicy nie byli obraŜani i nie było im 
imputowane postępowanie niezgodne z prawem.  
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Radny Jan Gierada 
Proszę niech to powie dyrektor Hajdorowicz, który dokładnie wie, o kogo 
chodzi.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Na początku chciałem panu Pabisowi, jako wielopokoleniowemu kielczaninowi 
podziękować za dyplom na czerpanym papierze. Myślę, Ŝe powinni być 
wszyscy mieszkańcy ulicy Bęczkowskiej zadowoleni, Ŝe mają w tej chwili, juŜ 
normalne warunki, nie muszą po wodę przechodzić przez arterię dwupasmową. 
Natomiast, niezaleŜnie od tego, Ŝe dostałem piękny dyplom, to moje działania  
i decyzje muszą być racjonalne. Stad chciałem zapytać pana Hajdorowicza, Ŝeby 
nam tu powiedział, jaką grupę właścicieli działek reprezentuje pan Pabis. Czy 
jest to grupa, w procentach, nie w konkretnych liczbach, czy tą grupę, którą pan 
Pabis reprezentuje, to jest grupa właścicieli 10%, tego obszaru, który jest objęty 
planem, dwudziestu, pięćdziesięciu, siedemdziesięciu? My musimy wiedzieć, 
jaki to jest gatunek sprawy i jak jest wielkość tego protestu. Czy to nie jest 
czasem tak, Ŝe ten obszar, na który nie moŜna budować, jest obszarem duŜo 
większym i z duŜo większą ilością właścicieli, którzy czekają jak na zbawienie, 
Ŝeby ten plan powstał. Chciałbym konkretnej odpowiedzi od pana dyrektora 
Hajdorowicza, poniewaŜ on zna stosunki własnościowe terenu, który jest 
uchwalany w tej chwili.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Plany zagospodarowania przestrzennego tworzone są po to Ŝeby wprowadzić 
jakiś ład przestrzenny na dany teren. I teraz moŜna postawić taka tezę: albo są 
tworzone po to Ŝeby były rzeczywiście realizowane albo są tworzone po to Ŝeby 
poprawiać statystyki. Wydaje mi się, Ŝe ta druga opcja nie ma Ŝadnego sensu. 
Więc jeŜeli juŜ załoŜyli śmy, Ŝe ten obszar ma być objęty planem 
zagospodarowania przestrzennego to próbujmy go realizować moŜliwe szybko  
i z dobrym skutkiem dla ładu przestrzennego w tym terenie. Ja wiem, Ŝe jest 
wiele wątpliwości, co do tego pasa zieleni, którego zabudowach nie moŜemy. 
Natomiast wiem równieŜ, Ŝe są złoŜone obietnice miedzy innymi przez pana 
dyrektora, Ŝe do problemu tej części miasta wrócimy i nie zostawimy 
mieszkańców tego obszaru samym sobie. Te uwagi, które tutaj pan Pabis wniósł 
z pewnością w jakiejś części zostaną uwzględnione. Natomiast na tę chwilę 
kaŜde przedłuŜanie, nieuchwalanie tego planu doprowadza do sytuacji, w której 
te tereny zielone, potencjalnie nie do zabudowania, taka jest intencja tego planu, 
zostaną w szybkim tempie zabudowane. Jest jakiś niezdrowy wyścig pomiędzy 
Wydziałem Architektury i Urbanistyki a Wydziałem, który reprezentuje pan 
Hajdorowicz. OtóŜ w kaŜdym miesiącu z dnia na dzień jest coraz więcej 
pozwoleń na budowę na tym terenie i doprowadzamy do sytuacji, Ŝe ten teren 
przestaje pełnić funkcje jakiś zielonych płuc miasta tylko staje się normalnym 



 98 

terenem zabudowy. JeŜeli przedłuŜymy ten proces o kolejny miesiąc czy dwa to 
moŜe w ogóle nie ma sensu uchwalanie tego planu, bo jego idea zostanie 
zaprzeczona w realizacja, które w tej chwili w sposób ekspresowy się dokonują. 
Dlatego proponuje abyśmy przyjęli ten plan pamiętając o pewnych 
niedogodnością, które on za sobą niesie i pamiętając o tym, Ŝe kaŜdy plan, takŜe 
i ten, moŜna z czasem zmienić. 
 
Radny Jan Gierada - ad vocem 
To, co kolega Jarek mówi tylko potwierdza moją tezę, Ŝe prowizorki są 
najgorsze. Tam nie ma duŜo roboty Ŝeby poprawić ten plan. Jeśli tyle lat nie 
było to zrobione i nie uwzględniono pewnych rzeczy to tym bardziej, jeśli się 
wydaje części osób warunki zabudowy i niektórzy juŜ je mają lub dostaną na 
dniach, a drudzy nie dostaną to będzie jeszcze większa tragedia. Trzeba to 
kompleksowo rozwiązać. I nikogo tu nie uratuje, kolego, ani miesiąc ani dwa 
ani trzy. To jest naprawdę mały zakres robót. Ja nie mówię, Ŝe wszyscy muszą 
być zadowoleni z planu, ale jestem przekonany jako inŜynier i znając ten teren, 
Ŝe naprawdę jest szansa tym ludziom tam pomóc bardzo niewielkim nakładem 
pracy i środków. I wtedy będzie, wszystko pójdzie jak z płatka plan 
zatwierdzony, przyjęta uchwała i prawie wszyscy będą zadowoleni. Ale w takim 
układzie tego nie wolno jest robić. 
 
Dyr. Artur Hajdorowicz 
Jak juŜ powiedziałem poprzednio to nie jest tylko problem lokalny. To jest  
w ogóle generalny problem, my juŜ od roku prowadzimy prace nad zmianą 
Studium. W dotychczasowym Studium mamy bardzo duŜo terenów 
przeznaczonych pod funkcje parkowe o charakterze publicznym. Wszystkie te 
tereny są we władaniu prywatnym. Gdybyśmy wzięli dzisiaj Psie Górki to 
sytuacja jest identyczna. Dlatego my podejmując decyzję o wciągnięciu do tego 
planu tego kawałka zieleni to intencją nie było to, co mówi inŜ. Pabis, Ŝeby tam 
zaprojektować osiedle, tylko intencją było to Ŝeby powstrzymać na jakiś czas 
partyzancką zabudowę tego terenu a szczególnie ul. Świerczyńskiej, bo 
zabudowa ulicy spowoduje zablokowanie tego ciągu choćby nie wiem jak był 
kompromisowy i jak wąski, zablokowanie fizyczne tego ciągu i on w ogóle traci 
wtedy sens. Więc taka była intencja Ŝeby uniemoŜliwi ć poprzez uchwalenie 
planu, na moment, do czasu aktualizacji Studium, uniemoŜliwi ć zabudowę, 
która postępuje. Tam za chwile juŜ prawie wszyscy będą mieć decyzje  
o warunkach zabudowy, a za rok zobaczymy osiedle zrealizowane bez planu, bo 
juŜ plan nie będzie potrzebny. Taka sytuacja wymaga kompleksowego 
podejścia, poniewaŜ musimy się zastanowić wspólnie czy miastu zaleŜy na 
terenach zielonych czy nadal je mamy rezerwować czy teŜ idziemy w stronę 
takiej urbanizacji totalnej. To wszystko w kontekście braku terenów 
budowlanych. Bo dlaczego inwestorzy wykupują tereny, działki na terenach 
nieprzeznaczonych od lat 70-tych, odkąd plany zaczęły powstawać, one nigdy 
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nie były przeznaczone pod zabudowę. Dlatego, Ŝe nie ma terenów budowlanych, 
a tam gdzie usiłujemy intensyfikować zabudowę to znowu teŜ są protesty. My 
mamy za zadanie trochę panować nad całością tej struktury. Rzeczywiście pan 
radny Gierada ma racje to jest niewiele roboty, zmienić kolor to jest jedno 
kliknięcie, zmienić kolor z zielonego na brązowy albo przesunąć kreskę. Ale 
powtarzam: nie moŜemy tego zrobić w tym momencie, bo roboty jest na 10 
minut, ale plan musi być zgodny ze Studium, a w Studium jest teren zieleni 
wyłączony z zabudowy i Wojewoda nam to bardzo dokładnie sprawdzał. 
Cokolwiek zmienić w tym planie najwcześniej moŜemy za rok. Więc 
propozycja jest taka, ta korespondencja, która pan Pabis ma w tej teczce, no ja 
teŜ ją mam cały czas na wierzchu. Ja zrozumiałem, Ŝe obydwie strony się 
zrozumiały, Ŝe umowa jest taka, Ŝe ten plan przedstawiamy do uchwalanie, ale z 
myślą, Ŝe za półtora roku go zmienimy w momencie, kiedy będziemy mieli 
zmienione Studium. Co da w tej chwili nieuchwalenie tego planu? No da, bo 
jedni właściciele lubią jak jest uchwalony plan, bo on im cos umoŜliwia i 
gwarantuje, a inni lubią jak nie ma planu, bo wtedy moŜna pływać po przepisach 
szczególnie jak jest zabudowa. No to teŜ jest Studium, ale czym, jest Studium? 
Jest wielokrotnym liftingiem planów zagospodarowania, liftingiem głównie  
z sferze ustaleń tekstowych, My robimy, realizując uchwałę Wysokiej Rady 
sprzed roku, robimy Studium na nowe czasy, tak naprawdę pierwszy raz od 30 
lat. To jest praca którą staramy się zrobić najszybciej jak jesteśmy w stanie, w 
nowej technologii GIS i zadanie Ŝeby to zrobić w ciągu dwóch lat, a juŜ rok 
upłynął, od stycznia ruszamy juŜ, kończąc uwarunkowania, ruszamy z 
kierunkami. I Radzie przedstawimy pewnie na niejednym posiedzeniu, bo to nie 
jest drobny plan, tylko są to strategiczne sprawy, przedstawimy tę nową wizję. 
Ale nie moŜe ta wizja być budowana poprzez zbiór jakiś lokalnych interwencji. 
Jak juŜ mówiłem tych cząstkowych zmian praktycznie przy kaŜdym planie jest 
uzdo i nie moŜemy tego robić w ten sposób. Z tego, co zrozumiałem z rozmowy 
z panami głównym powodem dzisiejszego wystąpienia to jest nieufność. To 
znaczy panowie nam nie wierzą, Ŝe my za te półtora roku takich zmian 
dokonamy i na tym polega problem. Ja w tym momencie jeszcze raz apeluję do 
Wysokiej Rady jednak o przyjęcie tego planu, bo deklarując po raz kolejny, Ŝe 
w ramach prac nad Studium przeprowadzimy analizy tego terenu i wielu innych, 
dąŜąc do kompromisu. Czyli pas zieleni nie musi mieć szerokości 300m, moŜe 
mieć miejscami nawet 20m jeŜeli trzeba przejść przez zabudowaną ulice. 
Przypominam, Ŝe to jest teren o spadku 20 %, to mamy stok narciarski. 
Przeznaczenie terenu pod zabudowę to nie jest tylko namalowanie jakiejś 
kolorowej plamy i napisanie „wolno budować” tylko to jest podjęcie przez 
gminę zobowiązania, Ŝe ten teren uzbroi. Bo to będzie następna presja. 
Wybudują się budynki i gmina musi uzbroić teren, a uzbrojenie terenu o spadku 
20 % i prowadzenie tam ulic to jest dość sprawa skomplikowana. Ale powracam 
teŜ do tych spraw zasadniczych czy chcemy mieć w przyszłości w mieście 
zieleń czy nie chcemy, czy chcemy mieć jakieś korytarze czy nie. To wszystko 
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wymaga spokojniej pracy i bardzo proszę radnych, aby nam dali czas do końca 
przyszłego roku i my przedstawimy wtedy wizję całego miasta razem z tym 
spornym terenem, o którym dzisiaj mówimy. I tak Ŝadna dzisiejsza decyzja nie 
spowoduje, Ŝe my ten plan poprawimy i za miesiąc go tu przyniesiemy, bo tego 
się nie da. Jeszcze jedno. PoniewaŜ pan radny Gierada wyciągnął tutaj taką 
cięŜką armatę, otóŜ ja mam ze sobą mapę, panie radny, rzeczywiście droga 
skręca, ale jak się wpatrzmy w mapę jest to to, Ŝe jedna z działek jest własnością 
urzędnika to między innymi był to jeden z powodów, dla którego ja akurat 
wtedy zrezygnowałem z opracowywania tego planu plan został zlecony na 
zewnątrz. Dyr. Sobolewski, ówczesny dyrektor Wydziału Strategii wiedział o 
tym, poniewaŜ tenŜe urzędnik przyznał się, Ŝe posiada tam działkę Ŝeby go 
wyłączyć w ogóle z jakiegokolwiek postępowania w tej sprawie. To był jeden  
z powodów, Ŝe plan został zlecony na zewnątrz. Natomiast to, Ŝe droga jest 
skrzywiona wynika z układu skarp, które są na mapie zasadniczej. Robi to 
wraŜenie, Ŝe ona oszczędza działkę urzędnika, ale droga wpasowuje się  
w istniejącą skarpę tak Ŝeby minimalizować roboty ziemne. Panie radny sprawa 
jest jasna od początku. Urzędnik poszedł do dyrektora, stwierdził, Ŝe jest 
właścicielem działki i poprosił o wyłączenie ze sprawy. Oczywiście to nie 
wyklucza innych matactw. Sprawę planu zlecono na zewnątrz i zakręt drogi, to 
panu kaŜdy inŜynier drogowy powie, da się uzasadnić po prostu kosztami jej 
wykonania. Skarpa nie jest narysowana tylko jest treścią mapy zasadniczej  
i rzeczywiście istnieje w terenie, moŜna jechać i obejrzeć.  
Pan Pabis reprezentuje kilkunastu właścicieli, ja nie powiem dokładnie ilu, 
którzy mają działki na tym terenie przeznaczonym pod zieleń. To są działki, 
które kiedyś ciągnęły się w większości przypadków aŜ od ul. Bęczkowskiej  
w kierunku południowym, w kierunku Świętokrzyskiej, ale uległy podziałom, 
zmieniły właścicieli. Jeśli chodzi o procentowy udział w stosunku do całości 
planu to to jest mniej więcej taki procent jak powierzchnia, czyli byłaby to około 
1/3 właścicieli.  
 
Radny Rober Siejka 
Chciałem się odnieść do wypowiedzi pana dyrektora, który stwierdził, Ŝe 
najwaŜniejszą chyba rzeczą jest w tej całej sprawie, Ŝe właściciele tych działek 
nie ufają panu dyrektorowi, Urzędowi. Ja im się wcale nie dziwię, bo czekają na 
jakiekolwiek pozytywne dla nich decyzje juŜ od wielu lat, a po drugie pan 
dyrektor zapomina chyba, Ŝe w samorządzie jest kadencyjność. Za półtora roku, 
jeśli ktoś mi mówi dzisiaj, Ŝe się weźmie za to, to ja przypominam, Ŝe to będzie 
środek kampanii wyborczej nie wiadomo, kto będzie prezydentem, jaki będzie 
skład Rady i nie ma się, co dziwić tym ludziom, Ŝe nie mają zaufania do takich 
deklaracji, do takich obietnic. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem zapytać czy jeŜeli uchwalimy plan zagospodarowania przestrzennego 
to wszystkie decyzje związane z warunkami zabudowy zostaną wygaszone  
w tym momencie? 
 
Dyr. A. Hajdorowicz 
Tak, Pan Prezydent stwierdza wygaśniecie decyzji o warunkach zabudowy, 
natomiast decyzje pozwoleń na budowę, jeśli ktoś je uzyskał, są niewzruszalne. 
Praktycznie wszystkie działki wzdłuŜ ul. Świerczyńskiej, bo tu grozi blokada  
i tam najłatwiej dostać jest te decyzje…, prawie wszystkie posiadają decyzje. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Komisja Gospodarki Przestrzennej analizowała bardzo dokładnie i starannie ten 
plan i te pozwolenia na budowę, które zostały w ostatnim czasie wydane, stąd 
były liczna nasze pytania do Wydziału Architektury i Urbanistyki i mogę tutaj 
przestawić dane, które na tę chwilę posiadamy. Mam mapę, która to obrazuje, 
nie wiem natomiast czy jesteśmy w stanie jakąkolwiek projekcję zrobić. 
Powiem krótko, pozwolenie na budowę z roku 2007-2008, jest to 4 wydane 
decyzje, z tym, Ŝe z obszaru, który nas interesuje decyzja jest tak naprawdę jest 
jedna. Chciałem podkreśli ć, Ŝe jest to decyzja z sierpnia tego roku, czyli bardzo 
świeŜa, właściwie wydana w ostatnich dniach. Natomiast w kolejce do wydania 
tej decyzji są juŜ następni właściciele nieruchomości. Ma teŜ tu wykaz decyzji  
o warunkach zabudowy wydanych w tej chwili i to jest kolejnych w następnych 
czasie nieruchomości. 
 
Dyr. Hajdorowicz 
Panie Przewodniczący Bogucki, my jeśli mamy wykaz decyzji o warunkach 
zabudowy to patrzymy się na datę wydania tej decyzji i jeśli minęło więcej niŜ 3 
miesiące to zakładamy, Ŝe lada dzień, bo w tym czasie kupując projekt typowy 
moŜna zrobić dokumentację pełną do pozwolenia, czyli po około 4 miesiącach 
od otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, moŜe wpłynąć wniosek do 
Urzędu o wydanie pozwolenia na budowę i wtedy Urząd musi wydać. Wtedy 
juŜ nie ma w ogóle rozmowy. Powtarzam, plan juŜ tak został skonstruowany, 
jeśli chodzi o sieci, jeśli chodzi o kanały, trasy kanałów juŜ są takie, Ŝe 
uwzględniają ten przyszły kompromis. Przebicie ul. Świerczyńskiej teŜ jest juŜ 
określone dopasowując się maksymalnie do dokonanych podziałów. 
Nieuchwalenie tego planu, mimo, Ŝe on wprowadza zakaz, ale na moment, czas, 
który umoŜliwi nam w ogóle planowanie, bo nie da się planować, kiedy 
jednocześnie wydawane są decyzje. Prosimy tylko o rok, półtora roku czasu nic 
więcej. Natomiast, jeśli chodzi o kadencyjność, o zmianę pewnych ustaleń  
i decyzji jednak to wszystko jest regulowane. Jednak to wszystko jest 
regulowane, bo zgodnie z ustawą jest wieloletni haromonogram sporządzania 
planów, jest on oczywiście modyfikowany, ale taki dokument istnieje i te 
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wszystkie zamiary będą do tego dokumentu wprowadzone. JuŜ mamy listę 
planów, które po uchwaleniu nowego Studium będziemy od razu zmieniać. 
Tych planów juŜ jest 5, to będzie kolejny. Nieuchwalenie go spowoduje stan, 
który istnieje do chwili obecnej, czyli partyzantkę i zabudowę w taki sposób, Ŝe 
potem jak trzeba będzie wprowadzić infrastrukturę, kanały, odwodnienia  
i dojazdy to się po prostu nie da tego zrobić. Będzie to zbiór jakiś 
indywidualnych, niezaplanowanych realizacji.  
 
Radny Jan Gierada 
JeŜeli ktoś mówi, Ŝe tu jest kawałeczek skarpy, to tak. Robimy tunele, przebicia 
pod skałami. To nie jest skarpa tylko skarpeczka. Gdyby ta działka była nie 
urzędnika miejskiego poszłaby prosto, a nie z tym łukiem, i tyle. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
PoniewaŜ to jest skarpeczka to to jest zakręcik tylko. Zakręt jest po to Ŝeby nie 
jechać cały czas prosto 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 12 
Przeciw  - 4 
Wstrzymało się - 8 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/707/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – 
BĘCZKOWSKA – CIEKOCKA - PARK”. 
 
Pkt. 7. 27 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w Kielcach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 10 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
Tu sprawa jest prosta 3 października Rada Miejska uchwaliła lokalizację 
obiektów wielkopowierzchniowych powyŜej 2000 metrów w granicach 
administracyjnych Kielc. Uchwała odrębna, która była podjęta o przystąpieniu 
do takiej regulacji w zakresie obiektów powyŜej 400 m wynikała z ówczesnego 



 103 

stanu prawnego. Ustawa tzw. Leppera została uchylona przez Trybunał 
Konstytucyjny, wobec czego nie ma potrzeby takich regulacji i z ulgą 
przedstawiamy projekt uchylenia tej uchwały, poniewaŜ wyznaczanie lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni 20 x 20 m naprawdę nie ma sensu i nie był 
to zbyt udany akt nawet, jeŜeli chodzi o jego merytoryczną zawartość. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej RM. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXX/708/2008 z dnia 20 
listopada 2008 roku uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Pkt. 8 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Witold Borowiec, 
2. Stanisław Rupniewski, 
3. Regina Zapała, 
4. Adam Jaskóła, 
5. Marian Kubik, 
6. Paweł Gagorowski, 
7. Jan Gierada, 
8. Mariusz Goraj. 

 
Radny Paweł Gagorowski 
Mam Pytanie do pana Przewodniczącego czy rozwaŜał pan moŜliwość, aby 
punkt Interpelacje i zapytania radnych, jak w niektórych miastach Polski, 
znalazł się na początku porządku obrad, po punkcie Informacja Prezydenta 
Miasta o pracy między sesjami. Z tegoŜ powodu, Ŝe wiele osób bardzo inspirują 
interpelacje i uwaŜają, Ŝe interpelacje świadczą o pracy radnych. Być moŜe 
warto Ŝeby były na początku, kiedy jeszcze społeczeństwo na sesji funkcjonuje. 
Nie mówię tego w swoim imieniu, bo nie jestem najgorszy, a nie jestem teŜ 
najlepszy.  
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Pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Składam Państwu radnym serdeczne Ŝyczenia z powodu połowy naszej 
kadencji. Tak się składa, Ŝe dziś się spotykamy jeszcze przed tą połową, 18 
grudnia spotkamy się juŜ po połowie. Odniosłem dzisiaj tylko takie wraŜenie, 
ale po tych 9 godzinach to tylko takie wraŜenie jest, Ŝe próbowaliśmy nadrobić 
te dwuletnie opóźnienia, ale to nic. Nie jestem przesądny, ale okazuje się, Ŝe 
trzy krzyŜyki w numerze sesji jednak coś oznaczają i to chyba w tej kadencji 
była najdłuŜsza sesja. Bardzo się cieszę, Ŝe odniosły skutek moje prośby do 
państwa, aby szanować wszystkich, którzy zabierają głos do końca  
i pozostaliście na sali, mimo tej późnej godziny. Spotykamy się 18 grudnia na 
XXXI sesji RM. Być moŜe będzie normalnie. 
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 20 listopada 2008 roku. 
 
 
 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 
 
 
 


