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Protokół Nr XXXIII/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 12 lutego 2009 roku, w godz. 10.30-16.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. 
Nieobecni radni: Renata Wicha. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Otwieram 33 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 12 lutego 2009 roku. 
Witam panie i panów radnych. Witam pana Prezydenta, jego zastępców, pana 
Sekretarza. Witam równieŜ kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i szefów 
podległych miastu jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się 
o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środkach 
społecznego przekazu. Witam wszystkich gości, którzy spędzają z nami czas 
obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. Szanowni 
państw, 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, 
więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. O przyczynach swojej 
nieobecności poinformowała mnie pani radna Renata Wicha.  
W sposób szczególny witam na obradach pana Posła RP Artura Gieradę.  
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 4 lutego 2009 roku porządek obrad a takŜe projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 
z załączonym do nich porządkiem. Informuję Wysoką Radę, Ŝe w czasie 
między Konwentem a dniem dzisiejszym wpłynęły wnioski od pana 
Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 
− wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu Nr 1 uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2009 
rok; 

− wprowadzenie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Bernardyńskiej; 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr 1102/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 marca 2006 roku 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych przypadających 
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miastu Kielce lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa; 

− wycofanie z porządku projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 
korzystania z terenu Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach. 

 
Janusz Koza Sekretarz Miasta 
 
Wnoszę o zdjęcie z porządku dzisiejszej sesji następujących projektów 
uchwał: 
− zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Święta Miasta Kielce; 
− w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach 

przy ulicach Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, 
Zielińskiego, Konarskiego. 

 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Jedną z uchwał, którą Komisja proponowała zdjąć z porządku obrad, 
wnioskował juŜ pan Sekretarz. Chciałbym jeszcze postawić wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad uchwał: 
− w sprawie zamiany nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicach: 

Kazimierza Wielkiego, Ściegiennego, Czarnowskiej; 
− nabycia przez gminę Kielce prawa własności lokali mieszkalnych 

połoŜonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 23; 
− nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowych 

połoŜonych w Kielcach przy ul. Opielińskiej 15. 
Do takiego a nie innego postępowania zobligowała mnie Komisja. Informacje, 
które uzyskaliśmy podczas obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej nie 
uprawomocniły nas, nie przekonały nas co do tego, Ŝeby te uchwały na 
dzisiejszym spotkaniu Rady Miejskiej mogły być procedowane.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Poddaję pod głosowanie wnioski o rozszerzenie porządku obrad: 
 
I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu Nr 1 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce 
na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
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II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Bernardyńskiej. 
Głosowanie: 
Za   – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 1102/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 marca 
2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych 
przypadających miastu Kielce lub jego jednostkom organizacyjnym, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska wycofała projekt uchwały z porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
ustalenia Regulaminu korzystania z terenu Parku Miejskiego im. Stanisława 
Staszica w Kielcach. 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska wycofała projekt uchwały z porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustanowienia Święta Miasta Kielce. 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska wycofała projekt uchwały z porządku obrad. 
 
VI.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicach 
Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, 
Konarskiego. 
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Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska wycofała projekt uchwały z porządku obrad. 
 
VII.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicach: Kazimierza 
Wielkiego, Ściegiennego, Czarnowskiej. 
Głosowanie: 
Za   – 12 
Przeciw   – 11 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miejska nie przyjęła wniosku o wycofanie projektu uchwały z porządku 
obrad. 
 
VIII.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nabycia przez 
gminę Kielce prawa własności lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach 
przy ul. Częstochowskiej 23. 
Głosowanie: 
Za   – 12 
Przeciw   – 13 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska nie przyjęła wniosku o wycofanie projektu uchwały z porządku 
obrad. 
 
IX.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nabycia przez 
Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowych połoŜonych 
w Kielcach przy ul. Opielińskiej 15. 
Głosowanie: 
Za   – 11 
Przeciw   – 14 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska Rada Miejska nie przyjęła wniosku o wycofanie projektu 
uchwały z porządku obrad. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe w związku z tym, Ŝe nasza Komisja optowała za 
zdjęciem z porządku obrad tych dwóch uchwał dotyczących zakupu 
nieruchomości, będziemy musieli prosić o co najmniej pięciominutową 
przerwę na obrady Komisji, Ŝebyśmy mogli zaopiniować te projekty.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Udzielę przerwy w odpowiednim czasie. 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad 
uwzględniający przedstawione zmiany. 
 
Głosowanie: 
Za   – 22 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 4 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 

15 stycznia 2009r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 

Kielce w roku 2008. 
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnego Mienia 

Komunalnego Miasta Kielce w 2008 roku. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2009 rok (projekt Nr 1) z autopoprawką; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień 
z opłaty targowej; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kielcach; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji 
kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy 
w Kielcach; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum 
Historii Kielc w Kielcach; 
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7) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych; 

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

9) przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce, 
zatwierdzonych uchwałą nr XIX/401/2008 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 17 stycznia 2008 r., na okres od dnia 1.04.2009r. do dnia 
31.03.2010r.; 

10) zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian 
w mieście Kielce; 

11) zmiany uchwały Nr 179/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej; 

12) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ul. śeromskiego 28; 

13) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ul. Rynek 9; 

14) sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Kąpielowej; 

15) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Grunwaldzkiej; 

16) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Skrajnej; 

17) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego; 

18) sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach 
przy ulicy Brandta i Witosa; 

19) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Malczewskiego; 

20) oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Kochanowskiego; 

21) zamiany nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicach: 
Kazimierza Wielkiego, Ściegiennego, Czarnowskiej; 

22) nabycia przez gminę Kielce prawa własności lokali mieszkalnych 
połoŜonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 23; 

23) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowych połoŜonych w Kielcach przy ul. Opielińskiej 15; 
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24) wynajęcia budynku „E” połoŜonego na terenie nieruchomości 
przy ulicy Kościuszki 25 w Kielcach oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; 

25) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy 
Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy; 

26) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Bernardyńskiej. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
11. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2009 r. Radny oraz 
kaŜdy uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie 
do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych 
zastrzeŜeń do protokołu.  
 
Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 15 stycznia 
2009 roku. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXII/2009  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 15 stycznia 2009 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przekazuję państwu informację na temat budowy lotniska w Obicach. Jest ona 
do wglądu poniewaŜ jest obszerna. Jest to odpowiedź Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jamroziewicza. Odpowiedź na 
pytanie, które zadał Poseł Henryk Milcarz. Bardzo proszę o zapoznanie się z tą 
odpowiedzią, która dotyczy Ŝywotnego dla Kielc zagadnienia.  
Wpłynęło podziękowanie od Zespołu Szkół Plastycznych za pomoc przy akcji 
„Na ratunek dzieciom z Kongo”. Podczas akcji zebrano 2.254 zł. W ten 
sposób moŜe uda się uratować od śmierci ponad 4.500 dzieci. Pięćdziesiąt 
gorszy kosztuje szczepionka przeciwko odrze, ratująca dzieciom Ŝycie, lub 
będzie moŜna uratować blisko 2.800 dzieciaków kongijskich od śmierci 
głodowej. Bo tyle moŜna przygotować skromnych posiłków, które pozwalają 
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przeŜyć. W imieniu młodzieŜy, pedagogów i wszystkich zaangaŜowanych w tą 
akcję składam serdeczne podziękowania.  
Bardzo państwu dziękuję, Ŝe wsparliście tą akcję. Mam nadzieję, Ŝe nabyte 
podczas kiermaszu prace uczniów „Plastyka” są na właściwym miejscu 
w państwa domach. Mogą być doskonałym prezentem.  
Interpelacje między sesjami złoŜyli radni: Katarzyna Zapała i Dariusz Kozak.  
Kolejny komunikat: „W związku z rezygnacją z przynaleŜności do Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej – konsekwencją jest moja rezygnacja z Klubu SLD, 
którą składam w dniu dzisiejszym.” Podpisał pan Jan Gierada.  
Pozwoli pan, Ŝe przeczytam jeszcze ostatnie zdanie tego pisma: „Moim 
serdecznym koleŜankom i kolegom z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę.” 
 
Proszę o zabranie głosu pana Posła Artura Gieradę.  
 
Artur Gierada Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Bardzo się cieszę, Ŝe dzisiaj mogę przed wami stanąć, tym bardziej, Ŝe wielu 
z was wypominało mi, Ŝe rzadko się pojawiam na sesji. Ja pamiętam, Ŝe kiedy 
odchodziłem, kiedy Ŝegnaliśmy się, obiecywałem Ŝe na sesjach będę się 
pojawiał i Ŝe będę starał się być bywalcem waszych obrad, w miarę 
moŜliwości. Muszę się na początku usprawiedliwić i przeprosić, ale niestety 
często jest tak, a do tej pory prawie zawsze, Ŝe termin obrad sesji Rady 
Miejskiej zazwyczaj pokrywał się z tak zwanymi tygodniami sejmowymi. 
Z tego względu cięŜko mi się tutaj zjawić. Nawet dzisiaj musiałem opuścić 
dwie Komisje Gospodarki, które są w dniu dzisiejszym w Warszawie i dotrę 
do Sejmu dopiero w godzinach popołudniowych. Byłem wam dłuŜny i jestem 
wam zobowiązany. Chcę się z wami spotkać i chciałbym, Ŝebyśmy częściej 
mogli rozmawiać o tych rzeczach, które są waŜne. śebym mógł się czasami 
pochwalić rzeczami, które teŜ robię w naszym, wspólnym imieniu 
w Warszawie. śeby był teŜ od was przekaz, czego jeszcze oczekujecie ode 
mnie. Wśród największych natrętów na tej sali muszę wymienić dwie osoby, 
które cały czas mi to wypominały, to był kolega Mariusz Goraj i kolega 
Rupniewski. Akurat radni nie z mojego klubu, ale widać, Ŝe starali się mnie 
mocno zdopingować do tego, bym mógł uczestniczyć w tych sesjach. Poza tą 
sesją poŜegnalną, jedynym akcentem, który do tej pory był i za który chciałem 
podziękować Przewodniczącemu Komisji Sportu, Marianowi Kubikowi, za to, 
Ŝe na jedną z Komisji mnie zaprosił i miałem okazję w niej uczestniczyć. 
Szanowni przyjaciele, praca w Sejmie róŜni się od pracy w samorządzie. 
Mówiłem o tym, co mi się nie podoba w Sejmie, co z kolei bardzo mi się 
podoba tutaj. Muszę wam równieŜ powiedzieć, co obiecałem 
Przewodniczącemu przed tym wystąpieniem, Ŝe dalej postaram się zachować 
tą, w duŜej mierze apolityczność tej sali, o którą bardzo często walczyliśmy 
i tutaj, mimo spraw, które będę poruszał, nie będę chciał mówić o tej wielkiej 
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polityce, nikogo o nic oskarŜać, by nie powtarzać tu casusu Radomia, gdzie 
rzeczywiście parlamentarzyści starali się mównicę podobną do tej 
wykorzystywać jako tubę polityczną. Przechodząc do tego, co przez ostatni 
rok działania w Parlamencie udało mi się zrobić, na pewno chciałem 
wspomnieć o jednej rzeczy, którą na pewno wszystkim nam się udało, której 
sobie nie zawłaszczam ale miałem w niej jakiś wkład, czyli powołanie 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oczywiście jestem zgoła 
najdalszy od tego by mówić, Ŝe zawdzięczamy powołanie tego Uniwersytety 
politykom, raczej powinniśmy mówić o pani Renz, o poprzednim Rektorze 
a obecnym Senatorze. To, co nam się udało, to rzeczywiście bardzo 
przyspieszyć prace w Parlamencie, Ŝeby jeszcze zeszłoroczni absolwenci tej 
uczelni mogli kończyć ją z dyplomem uniwersyteckim. Dlatego muszę to teŜ 
wspomnieć, Ŝe była to jedyna inicjatywa, do tej pory, wszystkich 
parlamentarzystów. To spotkanie, które ja kiedyś zainicjowałem z panią 
Minister Kudrycką, to była jedyna inicjatywa, gdzie wszyscy parlamentarzyści 
tej ziemi, ziemi Świętokrzyskiej, stanęli na jednym spotkaniu i był jeden 
mocny lobbing, ze strony wszystkich sił politycznych, Ŝeby do jak 
najszybszego przeprowadzenia tej ustawy doprowadzić. Inną rzeczą, która 
była bardzo waŜna, która wiem, Ŝe równieŜ wzbudzała emocje na tej sali były 
listy indykatywne. Ze względów politycznych nie będę starał się odnosić się 
do list indykatywnych, czemu musiały być uchylone, jak zostały zrobione 
i w jakim celu. To pomijamy, ale będę mówił w kontekście Kielc. UwaŜam, Ŝe 
w listach indykatywnych i chyba wszyscy, jeśli na nie spojrzymy, moŜemy 
powiedzieć, Ŝe jako Kielce nie straciliśmy. To są kolejne dowody, z tego 
względu, Ŝe poza wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi, które zostały na 
nich zatrzymane, mówię o E-74, linii kolejowej Nr 8, czy utrzymaniu statusu, 
o czym rozmawiałem z panem Prezydentem odnośnie S-74 jako drogi 
ekspresowej, by móc pozyskać centralne pieniądze, to nam się udało. Udała 
nam się równieŜ inna, bardzo waŜna inwestycja – filharmonia. TeŜ 
podkreślam, Ŝe tylko pięć inwestycji w całym kraju, z dziedziny kultury udało 
się na tych listach utrzymać i właśnie filharmonię udało się nam utrzymać. To 
teŜ zaprzecza stwierdzeniom, Ŝe ktoś miałby być przeciwko inwestycjom na 
ziemi kieleckiej, z tego względu, Ŝe między innymi Minister Zdrojewski 
zabrał inwestycje ze swojego Wrocławia a pozostawił nasze, kieleckie. Inną 
inwestycją, którą udało nam się utrzymać na listach indykatywnych, była 
bardzo waŜna dla nas inwestycja Wodociągów Kieleckich. Chciałem na 
wstępie podziękować wam wszystkim za to, Ŝe nie daliście się podkusić 
pewnego rodzaju, i mówię to przede wszystkim do radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, nie udało się niektórym osobom podkusić was do tego, 
Ŝeby wykorzystać wtedy tą zawieruchę, która była w rządzie, na temat tego, 
Ŝeby podejmować tu jakiekolwiek rezolucje, byście do kogokolwiek 
apelowali. Wtedy teŜ byłem w kontakcie z panem Prezydentem Lubawskim 
i muszę wyszczególnić jedną osobę, z którą mi się rewelacyjnie wtedy 
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współpracowało, mimo Ŝe jest posłem opozycji, mówię tu o Henryku 
Milcarzu, gdzie ramię w ramię, odbyliśmy kilka wizyt w ministerstwach 
i razem tą inwestycję udało nam się na listach indykatywnych utrzymać. 
Przypominam, Ŝe jest to inwestycja rzędu dziesięciu tylko setek milionów 
złotych. Kolejną inwestycją, która chyba jako jedyna spadła z list 
indykatywnych a była na nich i liczymy, Ŝe dalej będzie, to inwestycja 
utylizacji śmieci w Pomniku. Z Prezydentem Sayorem odbyliśmy wiele wizyt 
w ministerstwach na temat tej inwestycji, będzie ona startowała w konkursie 
i myślę, Ŝe moŜemy powiedzieć z bardzo duŜą dozą prawdopodobieństwa, Ŝe 
ta inwestycja dostanie dofinansowanie a na pewno prezes Ławniczak nie moŜe 
narzekać i jest nam obu wdzięczny, Ŝe ma otworzoną drogę zarówno do 
Ministerstwa, gdzie zostali mu przydzieleni pracownicy, by opracować z nim 
ten projekt konkursu, jak i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, 
gdzie teŜ nad tym wspólnie pracują. Myślę, Ŝe te pieniądze znajdą się 
w Kielcach. Jeśli chodzi o Pomnik, to miejmy nadzieję, Ŝe będą pieniądze. Jest 
jeszcze kwestia bardzo waŜnej dla nas inwestycji, inwestycji, do której teŜ 
mam bardzo emocjonalne podejście, mówię tu o Lotnisku Kielce. Wiele się 
mówiło i była wprowadzana pewnego rodzaju dezinformacja, jakoby Rząd, 
czy ktokolwiek, miałby być przeciwko tej inwestycji. Przeciwko lotnisku. Ja 
kilkakrotnie informowałem o tym, Ŝe tak nie jest i Ŝe to lotnisko będzie 
w planie zagospodarowania przestrzennego kraju. Powtórzyła to między 
innymi Minister Pieńkowska. Sam mój stosunek i to co staram się robić dla 
lotniska w Kielcach, myślę, Ŝe moŜe powiedzieć sam Prezydent Sayor. Kiedy 
byliśmy w sprawie innej inwestycji w Warszawie i kiedy pan Minister 
usłyszał, Ŝe ma przyjść z Prezydentem Kielc poseł Artur Gierada, to nie 
wiedząc o jakiej inwestycji będziemy chcieli mówić, kiedy weszliśmy do 
sekretariatu czekał na nas juŜ dyrektor odpowiedzialny w ministerstwie za 
lotnictwo. Pamiętam, Ŝe wtedy nawet Prezydent Sayor, w ciągu półgodzinnej 
rozmowy, kiedy usłyszał zdanie ministra i dyrektora, sam dziękował słowami: 
„Dziękuję, Ŝe Rząd zmienił opinię co do lotniska.” Pan Minister mu 
odpowiadał, Ŝe nie, Ŝe ta opinia cały czas była taka sama i nikt nie jest 
przeciwko tej inwestycji. Kiedyś, kiedy głosowałem pierwszy raz na tej sali, 
by przekazać pieniądze na wykup gruntów pod lotnisko, to nie robiłem tego ze 
względu na jakąś koniunkturę polityczną, czy pewnego rodzaju pragmatyzm, 
a robiłem dlatego, Ŝe wierzę w powstanie tego lotniska. Myślę, Ŝe pan 
Prezydent, dalej składam deklarację, Ŝe jeŜeli będzie kiedykolwiek potrzebna 
moja pomoc, a myślę Ŝe będzie, to wtedy jestem do dyspozycji. Tym bardziej, 
Ŝe czeka nas bardzo trudne wyzwanie, bo wiemy, Ŝe Ŝeby to lotnisko powstało 
musi się włączyć biznes prywatny. A obecny kryzys gospodarczy nam tego nie 
ułatwi. Panie Prezydencie, trzymam kciuki i jestem do pana dyspozycji. Inną 
rzeczą, którą chciałbym Ŝebyśmy tu poruszyli, mam prośbę do was, koleŜanki 
i koledzy radni. Jest to ustawa metropolitarna, wokół której było bardzo duŜo 
zamieszania. Wiele się mówiło o tym, Ŝe jest to zamach na nasze 
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województwo. Przypomnę, Ŝe metropolie są w całej Europie i nigdy nie 
zagraŜało to Ŝadnemu z landów czy innej formie wojewódzkiej, czy 
regionalnej w Unii Europejskiej. Rzeczywiście musze się tu teŜ pochwalić, Ŝe 
byłem Posłem, który zebrał wszystkich parlamentarzystów koalicyjnych 
z miast takich jak Opole, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Zielona Góra. Kiedy 
zebraliśmy się robiliśmy mocne spotkania z Prezesem Schetyną i ministrem 
Siemoniakiem, odpowiedzialnym za tą ustawę. Między innymi skutkiem 
naszych działań było to, Ŝe ten projekt został wtedy wycofany, Ŝe nie ma 
mowy o kilkunastu metropoliach a będzie mowa i ten projekt będzie wchodził 
pod obrady sejmu, tylko o dwóch metropoliach i drodze dla kilku innych 
miast. Muszę wam powiedzieć jeszcze o genezie tego. To teŜ nie był zamach 
na nikogo, ale akurat róŜnego rodzaju partnerzy samorządowi dali pracę 
ministrowi. Takie stowarzyszenie jakim jest Unia Metropolii Polskich. To 
stowarzyszenie we własnym interesie zabiegało o to, Ŝeby było tylko 12 
metropolii. Wiemy, Ŝe są takie miasta jak Rzeszów, które są od nas 
zdecydowanie mniejsze i mają mniejszy potencjał i mniejsze prawa do tego, 
Ŝeby metropolią się stać. Obecnie jeŜdŜąc i będąc na sesjach rad gmin, między 
innymi w naszym powiecie, zawsze rozmawiam z samorządowcami, mówię 
o tym, Ŝe będą musieli równieŜ podjąć takie uchwały by do tej metropolii się 
przyłączyć. Muszę wam powiedzieć o tym, Ŝe ten odbiór jest jak najbardziej 
pozytywny. Wiem równieŜ, Ŝe pan Prezydent teŜ rozmawia z prezydentami 
z innych miast i przekonuje ich. Nawet jeden z prezydentów miasta 
deklarował mi Ŝe po takiej rozmowie z Prezydentem złoŜył równieŜ taką 
deklarację, Ŝe do metropolii się przyłączy. Szanowni państwo, jeśli chodzi 
o nasze wspólne działanie, mógłbym mówić o wielu rzeczach, wielu sprawach 
za którymi chodzimy: linia kolejowa Nr 8, pieniędzmi na Centrum dla Osób 
Niepełnosprawnych. Rzeczą którą powinniśmy się wszyscy pochwalić, to są 
pieniądze, które zostały teraz przekazane na Szkołę Muzyczną. Szkoła 
Muzyczna, która wygrała te pieniądze w konkursie. Ale muszę wam 
powiedzieć o niebywałym szczęściu, Ŝe te pieniądze mamy bo wiele 
czynników się na to złoŜyło. Pamiętam Ŝe było tu wiele mowy o tym, jak była 
likwidowana SP Nr 16, przeciwko likwidacji której kiedyś byłem, ale z kolei 
byłem za przekazaniem budynku po likwidacji Gimnazjum Nr 3 dla Szkoły 
Muzycznej. Okazało się to dobrym posunięciem. Wiem, Ŝe pewnych promes 
nie było, pewnych pieniędzy nie było, ale szkoła stanęła w szranki z innymi 
szkołami i po tym, o czym mówił minister Zdrojewski, stanęła w konkursie, 
gdzie była tak naprawdę największa konkurencja. Ponad trzydzieści bardzo 
dobrze przygotowanych wniosków. Jeszcze dwa tygodnie temu, nie mieliśmy 
pewności, Ŝe te pieniądze Szkoła Muzyczna dostanie. Muszę wam powiedzieć, 
Ŝe dwa czynniki złoŜyły się tu na to, Ŝe te pieniądze dostaliśmy. Pierwszy to, 
wbrew pozorom, kryzys w gospodarce i słaby złoty, bo pojawiły się 
dodatkowe pieniądze, kiedy wiedzieliśmy Ŝe będziemy mieli, mówię 
o Rządzie, kiedy Rząd wiedział, Ŝe będzie miał pieniądze na dodatkową 
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inwestycję i było pytanie która to będzie dodatkowa inwestycja. Oprócz naszej 
szkoły, trzy inne szkoły miały identyczną ilość punktów. Muszę równieŜ 
pochwalić dyrektora Artura Jaronia, który wykazał niesamowitą mobilność 
i elastyczność, w pewnego rodzaju wymianie pism między Ministerstwem. 
Dał tą moŜliwość, Ŝe dostał ten dodatkowy punkt, który przechylił na naszą 
stronę to, Ŝe w tym mieście mamy 15 milionów środków unijnych a tak 
naprawdę inwestycję dwudziestomilionową, która zasili to miasto i powstanie 
piękny budynek.  
Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze tylko chciałem podziękować 
Przewodniczącemu, Ŝe kiedyś zaprosił mnie na Komisję. Mogę tylko 
powiedzieć, ze swojej strony, panie Prezydencie, mówię to akurat do 
Prezydenta Syguta, Ŝe ten zakład razem, wspólnie wygramy. Rozmawiałem 
zarówno z Marszałkiem Jarubasem i Marszałkiem Grzałką, wiedzą oni, Ŝe 
w tym roku nie dostaliśmy Ŝadnych pieniędzy na „Orliki” i Ŝe we tej puli 
dziesięciu boisk, które będą w naszym województwie, mam deklarację Ŝe 
powinniśmy pieniądze na te boisk otrzymać. Mam nadzieję, Ŝe takich 
zakładów razem, wspólnych więcej, bo obydwaj i to miasto na nich korzysta. 
Z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Na sesje mnie nie trzeba zapraszać ale 
jeŜeli będą jakieś tematy na komisjach, jeŜeli będę mógł być pomocny to 
jestem do dyspozycji.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzeba będzie do Statutu wpisać kolejną jednostkę czasu. Mamy dziesięć 
minut na wystąpienia tych, którzy się zapisali. Trzy minuty na wypowiedzi ad 
vocem. Wprowadzono, Bogdan Wenta to jest 15 sekund, Andrzej Hołota 59 
sekund a nowa, nasza jednostka dla posłów będzie przysługiwała jeden Artur 
Gierada, to będzie trzynaście i pół minuty. 
 
Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej: 
 

„INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej w Kielcach 

(od 15 stycznia 2009r. do 12 lutego 2009r.) 
 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia 
2009 roku wydałem: 
• 28 zarządzeń dotyczących: 

- dostosowania budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok do nowego 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce – Nr 15/2009, 
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- zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla 
budŜetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce – Nr 18/2009, 

- zmiany zarządzenia Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – 
Nr 23/2009, 

- zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr 27/2009, 

- zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 34/2009, 

Nr 41/2009, 
- sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce – Nr 40/2009, 
- przyznania stypendiów za osiągnięcia w roku 2008 wysokich wyników 

sportowych – Nr 17/2009, 
- przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 

zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 39/2009, 

- wyraŜenia zgody dyrektorowi Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczych w Kielcach na ustalenie zawodu, w którym kształci 
Technikum Uzupełniające Nr 7 – Nr 19/2009, 

- wykazu zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2009 roku ze 
środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Nr 20/2009, 

- regulaminu przyznawania dofinansowania do opłaty pobieranej przez 
szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce – Nr 21/2009, 

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy 
w Kielcach – Nr 22/2009, 

- przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 
– Nr 24/2009, 

- utworzenia kas pomocniczych – Nr 25/2009, 
- powołania członków Miejskiej Rady Zatrudnienia w Kielcach – Nr 28/2009, 
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w roku 2009 – Nr 31/2009, 
- regulaminu premiowania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji w Kielcach – Nr 42/2009, 
- powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Staszica 5 i Piotrkowskiej 8 – Nr 16/2009, Nr 33/2009, 

- wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach:  
- przy ulicy Tatrzańskiej – Nr 26/2009, 
- przy ulicy Piekoszowskiej – Nr 35/2009, 
- przy ulicy Sienkiewicza – Nr 38/2009, 
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- w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie 
uŜytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Kielcach: 
- przy ulicy Batalionów Chłopskich – Nr 29/2009, 
- przy ulicy Okrzei Nr 39 – Nr 30/2009, 

- rozwiązania umów uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicach: Zagórskiej, Chopina, Karłowicza, 
Szymanowskiego, Sandomierskiej – Nr 32/2009, 

- ustalenia terminu trwania prawa uŜytkowania wieczystego gruntu 
połoŜonego w Kielcach przy ulicach: Nałkowskiej, Warszawskiej 
i Toporowskiego na rzecz Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kielcach, ul. Warszawska 155 – Nr 36/2009, 

- ustalenia terminu trwania prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Orkana, oddanych na 
rzecz Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach – Nr 37/2009, 

• 11 decyzji i 6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta.  

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 29 projektów uchwał Rady 
Miejskie” 
 
Do pkt. 6 
 
Krzysztof Przybylski dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa 
 

„SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce  

w roku 2008. 
 
W roku 2008 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce 
funkcjonowała w składzie powołanym Zarządzeniem nr 34/07 Prezydenta 
Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2007 roku. W skład Komisji wchodzą: 
1/ Pan Wojciech Lubawski – Prezydenta Miasta Kielce, przewodniczący 

Komisji 
2/ Pan Witold Borowiec – radny Rady Miejskiej w Kielcach 
3/ Pan Mariusz Goraj – radny Rady Miejskiej w Kielcach 
4/ Pan Andrzej Sygut – zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
5/ Pan Krzysztof Przybylski – pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa, 

dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 
Miasta Kielce 

6/ Pan Piotr Wójcik – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 
7/ Pan podinsp. Michał Domaradzki – Komendant Miejski Policji w Kielcach 
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8/ Pan nadkom. Jarosław Kosik – naczelnik Sekcji prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach 

9/ Pan st. bryg. Ryszard Kępiński – Komendant Miejski Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Kielcach 

10/ Pan Leszek Osterczy – kierownik Referatu Profilaktyki w Wydziale 
Edukacji i ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Kielce 

11/ Pan Władysław Kozieł – Komendant StraŜy Miejskiej w Kielcach 
 
W roku minionym Komisja odbyła 4 posiedzenia robocze. Odbyły się one 
w dniach:  
1/ 12 marca  
2/ 10 czerwca 
3/ 17 listopada 
4/ 30 listopada  
 
I. Posiedzenie w dniu 12 marca 2008 roku.  
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Prokuratorów 
Rejonowych Kielce – Wschód i Kielce – Zachód. Na posiedzeniu w tym dniu 
omawiano następującą problematykę: 
1/ informację Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o stanie 

bezpieczeństwa w Kielcach w roku 2007 oraz wnioski co do kierunków 
pracy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w roku 2008 

2/ informację Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w Kielcach 
w roku 2007 oraz wnioski co do kierunków pracy Komendy Miejskiej PSP 
w Kielcach w roku 2008 

3/ informację Komendanta StraŜy Miejskiej w Kielcach o pracy StraŜy 
Miejskiej w Kielcach w roku 2007 oraz wnioski co do kierunków pracy 
StraŜy Miejskiej w Kielcach w roku 2008 

Komisja dokonała oceny przedstawionych informacji jak i propozycji pracy 
tych słuŜb w roku 2008. Po wysłuchaniu głosów w dyskusji oraz ocen stanu 
bezpieczeństwa przedstawionych przez prokuratorów rejonowych Komisja 
zaaprobowała w drodze głosowania przedstawione informacje oraz 
proponowane kierunku pracy tych słuŜb na rok 2008. 
 
II. Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2008 roku.  
 
Na posiedzeniu tym omawiano następującą problematykę: 
1/ informację Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Michała 

Domaradzkiego o priorytetowych kierunkach pracy Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach w roku bieŜącym w związku ze zmianą na stanowisku 
Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach 



 16 

2/ informację Szefa Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 
o stanie bezpieczeństwa i porządku w trakcie zakończonego sezonu 
rozgrywek piłkarskich I-szej ligi 

3/ informację dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce o realizowanych kierunkach 
rozwoju monitoringu wizyjnego Kielc 

4/ informację dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 
o projektowanych i wdraŜanych zmianach w organizacji ruchu drogowego 
na wybranych ulicach Kielc 

 
Komisja dokonała oceny przedstawionych informacji oraz zaaprobowała je 
w drodze głosowania. 
 
III. Posiedzenie Komisji w dniu 17 listopada 2008 roku.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście to jest:  
− Pani Ewa Hajdenraich – przedstawiciel prokuratora rejonowego Kielce – 

Wschód 
− Pan dr Marek Jędrzejczak – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
− Pani dr Martyna Kaleta – Kupiecka – psycholog 
− Pan dr Krzysztof Gąsior – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 

i Edukacji 
 
Na posiedzeniu omawiano następującą problematykę: 
1/ informację Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o zakresie 

i efektach zmian organizacyjnych wprowadzonych w Komendzie Miejskiej 
Policji w Kielcach od chwili objęcia stanowiska 

2/ informację i wnioski z przeglądu oświetlenia ulicznego miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, który został 
przeprowadzony z udziałem Miejskiego Zarządu Dróg, Sekcji Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta w Kielcach  

3/ informację dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce o stanie prac nad budową 
miejskiego centrum monitoringu wizyjnego 

4/ informację wielowątkową zaprezentowaną przez zaproszonych gości, 
dotyczącą handlu środkami pobudzającymi tzw. „odpalaczami” 
w nowootwartych sklepach w Kielcach. 

 
IV. Posiedzenie Komisji w dniu 30 listopada 2008 roku. 
 
Na posiedzeniu tym Komisja dokonała oceny projektu budŜetu gminy Kielce 
na rok 2009 w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”. 



 17 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione załoŜenia budŜetowe w tym 
dziale.” 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W poprzednim punkcie obrad zasłonił mi zgłaszającą się do głosu panią 
Przewodniczącą Joannę Grzelę. Chcąc naprawić swój błąd proszę o zabranie 
głosu. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kielcach 
To pytanie będzie lekko dotyczyło równieŜ kryzysu. Skierowane jest do pana 
Prezydenta. Szanowny panie Prezydencie, czy zechciałby pan przybliŜyć 
zadania jakie zostały postawione przed zespołem, który zechciał pan powołać 
kilkanaście dni temu, zespołem kryzysowym, tak umownie pozwolę sobie go 
nazwać. Jakimi środkami ten zespół dysponuje, przede wszystkim jakimi 
instrumentami, które pewnie nie będą przeciwdziałały zjawiskom podobnym, 
do tego, z którym spotkaliśmy się kilka dni temu. Myślę tu o grupowym 
zwolnieniu, czy teŜ zamknięciu zakładu RR Donnelley. Być moŜe nie tyle 
przeciwdziałać co łagodzić podobne zjawiska kryzysowe. Jak rozumiem to jest 
główne zadanie stawiane temu zespołowi. Dodam, Ŝe media nie rozpisywały 
się nadto, na temat tego, jaki cel przyświeca, jakie kompetencje będzie 
posiadał ten zespół. Gdyby pan zechciał powiedzieć kilka słów na ten temat. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Powołanie tego zespołu to nie był głos w dyskusji czy kryzys dotyka nas czy 
nie dotyka, bo to jest faktem. Na co dzień mamy takie doświadczenia, które 
nie budzą Ŝadnej wątpliwości, Ŝe rozpoczyna się kryzys. Jednym z najbardziej 
bolesnych przejawów tego kryzysu będzie wzrost bezrobocia. To nie ulega 
Ŝadnej wątpliwości. Mamy doświadczenia chociaŜby miesiąca stycznia, które 
juŜ są niepokojące. Mamy równieŜ zapowiedzi tego, co się będzie działo 
w naszym mieście. Mamy taką świadomość, Ŝe wiele firm jest związanych 
z przemysłem motoryzacyjnym. Są tu wszystkie firmy po SHL, Iskra, Stokota, 
czy Schmidt. To, co się dzieje na świecie i w Polsce, wskazuje Ŝe pewnie te 
produkcje będą w jakiś sposób ograniczane. Oby nie. Efektem tego, będzie 
najprawdopodobniej ograniczenie zatrudnienia. Teraz pytanie, jakie my mamy 
moŜliwości temu przeciwdziałać. MoŜliwości są rzeczywiście niewielkie. 
Pomagać ludziom moŜemy. Dlatego zaprosiłem do tego zespołu wszystkich, 
którzy mają w swoich kompetencjach obszary, gdzie ta pomoc moŜe być 
skuteczna. Myślę, Ŝe bardzo dobrym pociągnięciem był podział Urzędu Pracy, 
którego szanowna Rada zaakceptowała w ubiegłym roku. Teraz mamy 
instrument, na który mamy bezpośredni wpływ. Długo by moŜna mówić na 
ten temat i w róŜnych obszarach. JeŜeli takie spotkanie będzie to jesteśmy do 
dyspozycji. Idea główna polega na tym, Ŝe wszystkie moŜliwe pieniądze 
będziemy ściągać do Kielc. Nie ma tłumaczenia, Ŝe np. szkolenia to nie są 
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pieniądze, z których ludzie zarobią, czy przyniosą do domu określone 
pieniądze. TeŜ przyniosą – ktoś ich musi szkolić. To jest oczywiste. Wszystkie 
moŜliwe pieniądze będziemy ściągać. Będziemy równieŜ uczestniczyć 
w łagodzeniu tego poziomu bezrobocia. Po konsultacjach z dyrektorami 
Urzędu miasta, istnieje potrzeba i konieczność wprowadzenia półrocznych 
staŜy dla absolwentów szkół. Dla mieszkańców naszego miasta. Będzie taka 
oferta złoŜona państwu, byście zaakceptowali tą propozycję. RównieŜ 
przygotowujemy się i to nie jest tajemnicą, do prac interwencyjnych. 
Określili śmy juŜ ich obszar. Będzie to przede wszystkim poprawa chodników, 
bo to wymaga ludzkiej pracy i to jest 70% kosztów ludzkiego wysiłku. Przez 
sześć miesięcy jest ogromne wsparcie miejskiego Urzędu Pracy. Tu 
podziękowania dla pani dyrektor Czerniak i dla wicedyrektora Sławińskiego, 
którzy rzeczywiście są bardzo aktywni w tym zakresie. Nie moŜemy czuć się 
bezradni. Okazuje się, Ŝe jak przygotowaliśmy zestawienie, skąd te pieniądze 
moŜemy wziąć, to jest ich naprawdę duŜo. JeŜeli będą one wpływać do Kielc, 
to czym więcej ich wpłynie, to dolegliwości kryzysowe będą mniejsze. Takie 
było załoŜenie i myślę, Ŝe będziemy państwa informować o pracach tego 
zespołu, być moŜe na kaŜdej sesji jeŜeli będzie taka potrzeba. Raz w miesiącu 
będzie równieŜ konferencja prasowa, bo społeczeństwo teŜ chce wiedzieć co 
robimy i jak nam się udaje ściągnąć te pieniądze.  
 
Radny Robert Siejka 
W punkcie dotyczącym sprawozdania, które przedstawił nam pan dyrektor. 
Mam propozycję, Ŝeby radni spojrzeli na to sprawozdanie, a zwłaszcza pan 
dyrektor i pokusili się o to, co ja zrobiłem. Po wycięciu nazwisk, które się 
pojawiają, funkcji, stanowisk, tytułów naukowych, nazw instytucji, Ŝebyście 
państwo sprawdzili ile zdań merytorycznych w tym sprawozdaniu pozostanie. 
Ja to zrobiłem i pozostały cztery zdania. Z czego w ostatnim zamiast 
dopalacze uŜywa pan słowa odpalacze. Myślę, Ŝe to jest cały komentarz. Więc 
albo pan dyrektor nie potrafi sprzedać pracy tej komisji, która być moŜe 
pracuje w pocie czoła, albo świadczy to o jakości tej komisji.  
 
Krzysztof Przybylski dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa 
Szanowny panie radny Siejka. Z ilości słów, bynajmniej nie wynika treść. 
Treść wynika z tego, co jest zrobione. Co jest zrobione to zapraszam do 
protokołów z posiedzenia komisji i do szeregu istotnych spraw które na forum 
tej komisji załatwialiśmy. Mógłbym przedstawić sprawozdanie w wymiarze 
kilkunastu stron. Mógłbym równieŜ zamiennie, bo fachowcy uŜywają takiego 
terminu „odpalacze” i „dopalacze”, napisać w takiej formie, w jakiej by panu 
pasowało. Natomiast nie jest moim zdaniem i zadaniem przedstawianie 
w ramach sprawozdania komisji bardzo szczegółowych elementów z jej prac. 
Odwołuję się do protokołów i myślę, Ŝe z treści tych protokołów i osiągnięć 
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kieleckiej policji i miejskich słuŜb porządkowych, które plasują się w tej 
chwili na trzecim miejscu w kraju wśród miast wojewódzkich, ze spadkiem 
przestępczości blisko 17%, moŜemy wtedy o tych efektach rozmawiać.  
 
Radny Robert Siejka 
Sprawozdanie ma czemuś słuŜyć. Ja rozumiem, Ŝe są protokoły. Ja nie 
kwestionowałem, bo ja nie znam pracy Komisji. Ja się opieram na tym co 
dostałem, jak kaŜdy radny. Idąc tokiem rozumowania pana dyrektora moŜna 
było ograniczyć się do podania dat spotkań i teŜ byśmy to uznali za 
sprawozdanie.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Wystąpienie pana dyrektora odrobinę mnie sprowokowało. Chciałem, panie 
dyrektorze przypomnieć znaczący postęp w pracach komisji. Kiedy ja 
pracowałem w tej komisji, to musiałem się wielokrotnie upominać z tej 
mównicy, Ŝeby w ogóle zwołano posiedzenie komisji. Odbywało się jedno 
w roku. Teraz odbyły się cztery posiedzenia. Tak jak wielokrotnie równieŜ ja 
sygnalizowałem, wystąpienie mojego przedmówcy, kolegi Roberta nie było 
w kierunku, Ŝeby komuś uchybić, czy zdeprecjonować pewne działania, ale 
my jako radni, mamy tam dwóch reprezentantów, bardzo mało wiemy 
o pracach tejŜe komisji i o jej działaniach. MoŜe więc, chociaŜ raz w roku, 
kiedy statutowo jest wymagane takie sprawozdanie, prosilibyśmy na 
przyszłość o szerszą informację.  
 
Do pkt. 7 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego  
Po tym co usłyszałem przed chwilą, zastanawiam się jak obszerne ma to być 
sprawozdanie. To tak humorystycznie. Niemniej jednak, chciałem się państwu 
pochwalić pracą Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 
i powiedzieć, Ŝe przyjęliśmy w 2008 roku 39 tytułów do inwentaryzacji i do 
komunalizacji przez miasto. Z tych 39 tytułów udało się doprowadzić do 
szczęśliwego końca praktycznie 11 tytułów, natomiast 28 tytułów przeszło na 
rok 2009. Jeśli chodzi o wielkość nieruchomości skomunalizowanych z tych 
11 tytułów, jest to wielkość ponad 34 hektary gruntu. Dodatkowo było 
przedmiotem działalności Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 17 
tytułów poza planem. Te 17 tytułów stworzyło powierzchnię 
skomunalizowaną – prawie 5 hektarów. W sumie skomunalizowano 
powierzchnię prawie 39 hektarów za 2008 rok. Największe osiągnięcie jakie 
jest i chyba pozostanie, bo jest jeszcze w tej chwili ostatnia faza, do końca 
tego miesiąca to się rozstrzygnie, to jest komunalizacja ulicy Grabinów, która 
obejmuje działki o powierzchni ponad 32 hektarów. Jest to naprawdę duŜe 
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osiągnięcie. Nie chcę opowiadać państwu, która działka, gdzie leŜy. 
Sprawozdanie jest do wglądu u Przewodniczącego Rady, więc kaŜdy moŜe się 
zapoznać. Chcę tylko na koniec powiedzieć, Ŝe na rok 2009 jesteśmy gotowi 
do pracy na 36 tematach. 36 tytułów mamy do komunalizacji. Myślę, Ŝe na 
przyszły rok, będziemy mieli się czym pochwalić. Te hektary to jest więcej 
majątku, którym dysponuje miasto.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam przerwę. W tej przerwie proszę, Ŝeby odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Przestrzennej. Ewentualnie, jeŜeli potrzebne są jeszcze 
posiedzenia innych Komisji, to proszę przewodniczących o ich zwołanie. 
Natomiast bardzo serdecznie państwa zapraszam i proszę o punktualność na 
spotkanie o godzinie 12.00, w sali Urzędu Stanu Cywilnego. Jest to mała 
niespodzianka, która na nas wszystkich oczekuje. Proszę o niezawodne 
przybycie wszystkich państwa. Myślę, Ŝe zajmie to około kwadransa. Dodam 
tylko i będzie to taki rebus, Ŝe w tej reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta 
będzie spotkanie.  
 
Po przerwie, Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych Komisji, oraz 
informacją jaką uzyskałem przed chwilą od pana Przewodniczącego Karysia 
informuję, Ŝe wszystkie uchwał, które znalazły się w porządku obrad, równieŜ 
te, co do których nie było jeszcze wydanych opinii, uzyskały takie opinie. 
Opinie te są pozytywne. JeŜeli panowie przewodniczący chcieliby omówić 
szczegóły opiniowania proszę o zgłoszenie się przed danym punktem.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Kieruję zapytanie. Skoro Komisja Gospodarki Przestrzennej spotkała się 
o godzinie 8 i tam jedna z uchwał otrzymała negatywną opinię, dwie pozostałe 
uchwały faktycznie nie otrzymały opinii wtenczas. Potem zebrała się kolejna 
Komisja, która wydała opinię pozytywną. Pytanie jest, czy ta opinia, która 
była podjęta o godzinie 8, czy 9, jest waŜna? Czy opinia która została podjęta 
przed godziną 12 jest waŜna. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Procesowaliśmy to dwukrotnie. Komisja w składzie takim, jakim była, czyli 
czteroosobowym uznała, Ŝe naleŜy powtórnie zastanowić się nad tym 
głosowaniem. Doszliśmy w zasadzie do pewnego rodzaju reasumpcji 
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głosowania nad ta uchwałą, która w pierwszej fazie faktycznie miała opinię 
negatywną. Natomiast po zapoznaniu się z dodatkowym materiałem, po 
uściśleniu pewnych spraw, które były na Komisji o godzinie 8 niedostępne, 
uznaliśmy, Ŝe uchwała jest na tyle dobrze sprecyzowana, Ŝe naleŜy ją 
wesprzeć. Uzyskała opinię pozytywną, byli to członkowie większości Komisji. 
Uznaliśmy, Ŝe inaczej być nie moŜe. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Komisja była władna podejmować decyzje? Uczestniczyła w niej wymagana 
ilość radnych? 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Tak. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Chciałabym poznać opinię prawną na ten temat. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowna pani radna, jak dojdziemy do tego punktu będziemy dyskutować 
nad tym, czy projekty uchwał mają opinię Komisji, czy teŜ tych opinii nie 
mają. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Nie wiem dlaczego zajmujemy sobie czas wzajemnie. Jest wiadome, ponad 
wszelką wątpliwość, Ŝe opinia Komisji nie jest wiąŜąca dla Rady. Obojętne 
czy uznamy, Ŝe jest ona negatywna czy pozytywna, ona nie jest wiąŜąca dla 
rady. Uznajmy więc, Ŝe jest negatywna lub uznajmy, Ŝe jest pozytywna, kaŜdy 
jak uwaŜa. Nie ma potrzeby zaciągania opinii prawnych na ten temat. 
Zdecydujemy przy głosowaniu. Tak, to zajmujemy sobie nawzajem czas.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Podzielam pana wątpliwości. Natomiast nijak nie potrafiłem odpowiedzieć, 
która opinia jest waŜniejsza. Czy ta o godzinie 8, czy ta o godzinie 12. Tutaj 
rzeczywiście, jakiś prawnik z doświadczeniem zegarmistrzowskim powinien 
się wypowiedzieć. 
Szanowni państwo, nie ma Ŝadnego punktu w tej chwili, w którym 
moglibyśmy rozmawiać na ten temat. Sposób pracy Komisji i jej właściwości 
co do opiniowania wynika z naszego statutu. Prosiłem, Ŝe jeŜeli wynikną 
jakieś uwagi, co do opiniowania poszczególnych projektów uchwał, proszę 
aby te uwagi przekazywać przed omawianiem konkretnych projektów. JeŜeli 
radni będą podzielali państwa uwagi, co do tego, Ŝe procedowanie nad 
projektem uchwały w Komisji było niewłaściwe, to na pewno wyraŜą to 
w swoim głosowaniu. Natomiast nie ma w tej chwili takiego punktu, w którym 
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moglibyśmy omawiać, a jaki sposób pracowała Komisja Gospodarki 
Przestrzennej. W tej chwili przechodzimy do punktu 8 – podjęcie uchwał 
w sprawie.  
Czy w tym temacie wywołanym w sposób niezgodny z naszym porządkiem, 
jeszcze ktoś będzie chciał zabrać głos? 
 
Radny Marek Wołowiec 
Nie zgadzam się z opinią pana Przewodniczącego Boguckiego. Myślę, Ŝe 
Komisja jest statutowo odpowiedzialną i Komisja, która podejmuje decyzje, to 
podejmuje decyzje wiąŜące dla Komisji. JeŜeli Komisja do południa 
podejmuje decyzje negatywną a za trzy godziny pozytywną, to coś jest nie tak. 
Myślę, Ŝe kaŜdy ma prawo do swoich wypowiedzi i do swojego komentarza 
tej uchwały. Nie kaŜdy jest tak nieomylny jak pan, panie Bogucki.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Po pierwsze Ŝałuję bardzo, Ŝe państwo radni nie byli obecni na drugiej części 
Komisji bo być moŜe wtedy nie byłoby problemu i ta dyskusja odbyłaby się 
duŜo wcześniej. W składzie, w którym byliśmy nie mieliśmy Ŝadnych 
wątpliwości i podjęliśmy powtórną procedurę. Po drugie, to jeŜeli jest taka 
kwestia prawna to myślę, Ŝe nie szkodzi, Ŝebyśmy taką opinię prawną uzyskali 
ale na pewno nie w tej chwili.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo - Samorządowej 
Nie mamy punktu ale jeśli udzielamy głosu jednym, to konsekwentnie moŜna 
by chyba udzielić kolejnym? 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dzieje się tak. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo - Samorządowej 
Ale dopiero po jakiejś interwencji. Bądźmy konsekwentni. Albo nie 
udzielajmy nikomu głosu i wtedy przechodźmy do kolejnych punktów, Ŝeby 
nie przedłuŜać. Jak mam propozycję ad vocem do pana Tomasza Boguckiego, 
bo ja go popieram akurat, najlepiej gdybyśmy sobie ułatwili zadanie i uznali, 
Ŝe obydwie opinie są niewiąŜące i są waŜne. Nie będziemy wiedzieli, która, 
czy są potrzebne te opinie czy nie. MoŜe nie są potrzebne, to po co je 
opiniować? Na przyszłość proponuję, Ŝeby Komisje nie opiniowały Ŝadnych 
projektów, bo po co, jak one są niewiąŜące dla Rady. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przekazuję prowadzenie obrad pani Joannie Grzeli Wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej. 
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Obrady prowadzi Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 8.1 
 
ElŜbieta Hnat, dyrektor Wydziału BudŜetu zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok (projekt Nr 1) z autopoprawką. 
Zaproponowane w projekcie zmiany, generalnie zwiększają plan dochodów 
o kwotę 988.146 zł, plan wydatków budŜetu o kwotę21.358.146 zł, oraz plan 
przychodów o kwotę 20.920.000 zł. Ponadto zmniejszają plan rozchodów 
o kwotę 150.000 zł.  
Po stronie planu dochodów zwiększa się o kwotę 988.146 zł z tytułu: 
− Niewykorzystanych środków w określonym terminie przez Radę Miejską 

na wydatki niewygasające z upływem roku budŜetowego 2008 w łącznej 
kwocie 470.346 zł. Stanowi to niezrealizowane wydatki przez dwa 
wydziały – Wydział ochrony Środowiska w kwocie 39.344 zł. Środki te 
były przeznaczone na wydatki związane z wdroŜeniem Systemu Informacji 
Przestrzennej GIS. Aktualnie proponuje się przywrócić na ten sam cel 
całość środków. Konkretnie na opracowanie szaty roślinnej miasta dla 
potrzeb Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.  

− Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia nie wykorzystał kwoty 441.002 zł. 
Środki te były przeznaczone na programy profilaktyki zdrowotnej. 
Aktualnie proponuje się przywrócić równieŜ środki na ten cel. Konkretnie 
na program szczepień przeciwko grypie.  

Kolejne źródło dochodów zwiększające plan, są to środki jakie miasto ma 
pozyskać z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
w kwocie 500.000 zł. W tym zakresie została zawarta umowa między Miastem 
Kielce a MZKWiK. Środki te mają być przeznaczone na aktualizację 
dokumentacji projektowej dwóch zadań inwestycyjnych: 
− Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich – 150.000 zł. 
− Budowa systemu pompowni ścieków w rejonie Dymin, Sitkówki i ul. 

Posłowickiej – 350.000 zł. 
Kolejnym źródłem dochodów, jakie proponujemy wprowadzić do budŜetu, to 
jest kwota 17.800 zł. Są to środki zwrócone do MOPRu, jako nienaleŜnie 
pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne i świadczenia z tytułu opieki 
społecznej. Świadczenia te były finansowane z dotacji celowej z BudŜetu 
Państwa. W związku z tym, środki podlegają odprowadzeniu do BudŜetu 
Państwa. W związku z tym, koniecznym jest ustalenie planu po stronie 
dochodów i po stronie wydatków na ten cel.  
Po stronie dochodów proponujemy równieŜ zmianę klasyfikacji budŜetowej 
w planie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej, jakie miasto otrzymuje 
w 2009 roku w wysokości 9.068.600 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na dwa 
zadania inwestycji drogowych: 
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− Rozbudowę ulicy Krakowskiej i Armii Krajowej 
− Ulicę 1-go Maja wraz z budową Mostu Serbskiego. 
Dotacja zaplanowana jest w ramach działu 600 – transport i łączność, 
w rozdziale 616 – drogi publiczne gminne a winna być umieszczona 
w rozdziale 615 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.  
Po stronie wydatków proponujemy zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 
20.370.000 zł na następujące zadania: 
Zadania realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w tym: 
Dofinansowanie do zakupu automatów do sprzedaŜy biletów w autobusach 
komunikacji miejskiej – 300.000 zł. Zaplanowana w budŜecie kwota na ten cel 
– 2.500.000 zł jest niewystarczająca, gdyŜ złoŜona oferta na dostarczenie 
automatów przez jednego wykonawcę przekracza tą kwotę o 299.900 zł. 
Zwiększenie kwoty na zadanie zakup 20 autobusów na kwotę 19.520.000 zł. 
W związku z potrzebą uruchomienia nowych linii autobusowych oraz 
rosnącego zapotrzebowania na usługi komunikacyjne proponujemy 
przesunięcie terminu zakupu autobusów z lat 2010-2011. Na takie lata 
zapisane są wydatki w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w budŜecie 
miasta. Natomiast zachodzi konieczność przesunięcia tego terminu na lata 
2009-2010. zadanie to ujęte jest na liście indykatywnej w ramach programu 
operacyjnego rozwoju Polski wschodniej oraz w projekcie „Rozwój systemu 
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Preumowa 
na to zadanie podpisana została juŜ w miesiącu maju 2008 roku. Natomiast 
kompletny wniosek złoŜony zostanie do 30 czerwca br. Przewiduje się, Ŝe 
podpisanie umowy nastąpi w drugim półroczu br. Refundacja wydatków, 
wynosząca 85% kosztów kwalifikowanych przewiduje się, Ŝe wpłynie do 
budŜetu po podpisaniu umowy. Pod koniec roku 2009, ewentualnie na 
przełomie lat 2009/2010. na zakup autobusów oraz dofinansowanie zakupu 
automatów do biletów proponuje się zaciągnąć kredyt bankowy w 2009 roku 
w kwocie 19.820.000 zł. planowany kredyt, po tej zmianie, będzie wynosił 
184.829.519 zł.  
Proponuje się równieŜ zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł na 
wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta dla osób pozostających bez pracy 
a zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 6-cio miesięczne staŜe zawodowe. Pan 
Prezydent juŜ o tym wspominał. Na ten cel proponuje się zwiększyć plan 
przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – tak zwanej nadwyŜki 
z wyniku na koniec roku 2008.  
Kolejne zwiększenie wydatków, to jest dofinansowanie o 150.000 zł 
działalności Miejskiego Urzędu Pracy. W tym głównie na prace remontowe, 
doposaŜenie stanowisk pracy. Jak wiadomo, Urząd ten zaczął swoje 
funkcjonowanie od 2 stycznia br. na ten cel proponuje się przeznaczyć 
zwolnione środki z planu rozchodów przeznaczonych na spłatę 
długoterminowych poŜyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Po stronie rozchodów zaplanowana została pełna wysokość środków 
przypadających na spłatę z tytułu zaciągniętych przez miasto poŜyczek. 
Natomiast fundusz umorzył ostatnią ratę poŜyczki udzielonej miastu w 2007 
roku na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dzikiej.  
Kolejną grupą zmian w projekcie uchwały są przeniesienia w planie 
wydatków.  
Proponuje się przeniesienie planu 600.000 zł – z działu 852 – pomoc 
społeczna, do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 
W ramach tych środków finansowany jest projekt: „Działanie szansą na 
przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Kolejne przeniesienie to przeniesienie kwoty 60.270 zł z dwóch zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez MOPR: 
− Zakup urządzeń klimatyzacyjnych. Zadanie to zostało zrealizowane 

i uzyskano oszczędności. 
− Zakup samochodu dla MOPR. Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 

ubiegłego roku. 
Zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na nowe zadania inwestycyjne: 
− Zakup kuchni elektrycznej dla Klubu Seniora – 4.000 zł. 
− Telewizji przemysłowej do budynku MOPR przy ul. 1-go Maja 197 – 

5.270 zł. 
Kolejne zadania: 
Wykonanie projektu i studium wykonalności na wykonanie kotłowni do 
centralnego ogrzewania oraz modernizację części pomieszczeń w Bazie 
ZboŜowej. Opracowania te są niezbędne do sporządzenia wniosku 
o dofinansowanie z programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013.  
Kolejne przeniesienie dwóch zadań inwestycyjnych z Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu do wydziału realizacji inwestycji. Dotyczy to budowy szkoły 
podstawowej wraz z przedszkolem w Dąbrowie. Środki zaplanowane są 
w wysokości 1.000.000 zł. Drugie zadanie: budowa budynku dla Ŝłobka 
i przedszkola Piekoszów II o wartości planowanych nakładów 1.970.000 zł. 
Wydział Edukacji realizował te zadania w zakresie opracowania programu 
funkcjonalno uŜytkowego i koncepcji architektonicznej. Natomiast dalszą 
realizację zadania przejmuje, zgodnie z kompetencjami wynikającymi 
z Regulaminu Organizacyjnego, Wydział Realizacji Inwestycji. 
Projekt uchwały zawiera równieŜ propozycje przeniesienia kwoty 118.000 zł 
z dotacji podmiotowej, zaplanowanej dla Domu Środowisk Twórczych 
i przeznaczenie jej na dotację podmiotową dla Muzeum Historii Kielc. Ze 
środków tych miały być finansowane koszty wydawnictwa miesięcznika 
TERAZ. Autopoprawką Prezydenta Miasta z 5 lutego proponowana zmiana 
z projektu uchwały została wycofana. 
Ostatnia grupa zmian, jakie proponowane są w projekcie uchwały, to zmiana 
nazw zadań inwestycyjnych. Proponuje się zmianę następujących zadań: 
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Projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, z tym, Ŝe chciałam tu 
skorygować. W tytule tego zadania ujęta jest ulica śołnierzy Radzieckich, 
natomiast aktualnie ulica ta nosi nazwę Jana Karskiego.  
Kolejne zadanie, które zmienia swoją nazwę to: Projekt kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Aleksandrówka i ulicy Dobromyśl oraz adaptacja budynku przy ulicy 
Krakowskiej 360 na ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutyczno – 
wychowawczy dla dzieci i młodzieŜy z autyzmem.  
Ostatnia propozycja zmiany nazwy zadania dotyczy rozbudowy sieci 
komputerowej, zakupu zestawów komputerowych, modułów i kas fiskalnych 
oraz oprogramowania dla MOSiR. Przydzielone środki, na wymienione 
zadania pozostają bez zmian. Ulegają zmianie tylko tytułu zadań. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/752/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok 
 
Do pkt. 8.2 
 
Dorota Polak dyrektor Wydziału Podatków zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, 
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
W związku z pojawiającymi się sprzeciwami osób handlujących na 
targowiskach w projekcie uchwały proponuje się obniŜenie stawek opłaty 
targowej przy sprzedaŜy obnośnej tj. z ręki, kosza, skrzynki, stołu, straganu za 
kaŜdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni od 0,50 zł 
w strefie I, do 1 zł w strefie II. Proponowana zmiana polega równieŜ na 
skorygowaniu listy inkasentów, z uwagi na ujęcie podwójne poboru opłaty 
targowej, jakim jest targowisko na placu wolności. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Pragnę w tym momencie odnieść się do projektu przedstawionego przez panią 
dyrektor, z uwagi na to, Ŝe na ostatniej sesji zobowiązałem się, Ŝe przedłoŜę 
własny projekt zmian w uchwale dotyczącej opłaty targowej. Taki projekt 
złoŜyłem 29 stycznia, ale w międzyczasie pojawił się projekt pana Prezydenta. 
Bardzo się cieszę, Ŝe z tego powodu, Ŝe on się pojawił, poniewaŜ te 
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zaproponowane zmiany są zgodne równieŜ ze zmianami, które ja 
zaproponowałem. Ale nie w całości. Oprócz zmian wysokości opłat, które 
zostały zaproponowane, proponowałem równieŜ likwidację trzeciej strefy. 
Właśnie w tej kwestii, złoŜyłem poprawkę do uchwały, która uwzględnia 
likwidację tej trzeciej strefy. Głosy, które do nas docierają, są bardzo 
krytyczne z tych restrykcyjnych, zaporowych stawek właśnie w trzeciej 
strefie. Nie widzę, Ŝadnego powodu, dla którego mielibyśmy się na zasadzie 
jakiegoś dogmatu upierać przy tym, Ŝeby tą strefę zachować. Natomiast 
chciałbym doprowadzić wreszcie do głosowania nad tym właśnie projektem. 
PoniewaŜ dotąd nie było takiej moŜliwości. Celem moich działań jest 
doprowadzenie do weryfikacji przez Radę Miasta właśnie tego projektu 
likwidacji trzeciej strefy.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Informuję państwa, Ŝe wniosek pana Marcinkowskiego wpłynął do Prezydium 
Rady, ale zanim Wysoka Rada podejmie w głosowaniu uchwałę, zechce 
wprowadzić wniosek pana Marcinkowskiego do uchwały, oddam głos panu 
Prezydentowi Gruszewskiemu, który zapisał się do głosu.  
 
Czesław Gruszewski zastępca Prezydenta Kielc 
Zabieram głos, poniewaŜ w jakiś sposób uczestniczyłem w tych kreacjach, 
wspólnych z Radą Miejską związanych z uporządkowaniem handlu w mieście. 
Zlikwidowanie trzeciej strefy to nie jest ulŜenie tym, którzy taki mają sposób 
zarobkowania na swoje Ŝycie a jest to akceptowanie bałaganu w mieście. To 
jest akceptowanie nieporządku. Jedna i druga strefa w jakiś sposób daje szansę 
w cywilizowanych warunkach prowadzić handel koszykowy, czy obnośny. 
Natomiast trzecia strefa, to nie jest źródło przychodów miasta i taka była 
intencja, to jest nakłonienie tych, którzy handlują miejscach niedozwolonych, 
Ŝeby to robili w miejscach do tego wyznaczonych. JeŜeli nie będzie z naszej 
strony konsekwencji, będziemy iść dalej niŜ oczekują tego handlujący 
w sposób legalny, to nie rozumiem jaka jest rola tej poprawki. Nie tak dawno, 
zaproponowałem oficjalnie, Ŝeby stworzyć miejsca targowe, miejsca bazarów 
osiedlowych. Temat nie jest nowy i jest w jakiś sposób juŜ realizowany na 
osiedlu Wichrowe Wzgórze. Tam z niewielkimi nakładami inwestycyjnymi 
moŜna to ucywilizować i udostępnić pod handel koszykowy. Takie miejsca są 
równieŜ na osiedlach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków. 
Proponowałbym, nie tylko MZB, nie tylko administratorom PGM ale i panu, 
panie radny, Ŝeby takie place wykreować. Bardzo proszę radnych, Ŝeby 
powaŜnie podeszli do tego podeszli i nie przyjmowali tej poprawki, bo ona 
prowadzi do nikąd.  
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałbym wzmocnić głos pana Prezydenta Gruszewskiego i wyraźnie 
powiedzieć, Ŝe Rada Miejska nie ma innego instrumentu, jak postawić 
zaporowe stawki w miejscach, w których pojawia się handel, w których byśmy 
nie chcieli, Ŝeby się pojawił. W oparciu o przepisy porządkowe nie moŜna 
określi ć terenu na którym handel będzie zabroniony. 
Chciałbym podziękować, w szczególności panu radnemu Marcinkowskiemu, 
Ŝe co raz nasyła na mnie takich nielegalnie handlujących i tłumaczy im, Ŝe 
wszystkiemu jestem winny i ja sobie to wymyśliłem. Tłumaczy to Ŝe to jest 
dogmat, który jest nie do złamania. OtóŜ chcę wyraźnie powiedzieć, Ŝe 
autorem uchwały o opłatach targowych jest Prezydent Miasta a nie moja 
skromna osoba. Chętnie przyjmę wszystkich niezadowolonych, którzy 
przychodzą i opowiadają czasami gruszki na wierzbie, tłumacząc im w sposób 
oczywisty, czego dotyczy uchwała. Dając im tą uchwałę w ręce a nie 
tłumacząc się, Ŝe ja nawet nie widziałem tej uchwały i nie mogę pani pomóc. 
Trzeba pomagać ludziom i tłumaczyć im jaka jest rzeczywista intencja władz 
miasta jeśli chodzi o wprowadzenie róŜnych rozwiązań w mieście. Miałem 
o tym nie mówić ale poniewaŜ pan radny Marcinkowski zdobył się na 
poprawkę, która w gruncie rzeczy, gdybyśmy ją przyjęli wprowadziłaby chaos 
w mieście. W sensie dowolności. Tak naprawdę kaŜdy w kaŜdym miejscu 
mógłby sobie stanąć i bezkarnie handlować. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej 
rzeczy. Ci, którzy mają sklepy, przed którymi handlują ci ludzie, płacą 
podatki, płacą równieŜ podatki od osób fizycznych, płacą podatki od 
nieruchomości, działalności gospodarczej itd. Natomiast wszyscy ci, którzy 
chcą handlować przed sklepem nie chcą nawet uiścić opłaty targowej 
w wysokości 8 zł. Nie mówiąc juŜ o tym, Ŝe nie są zarejestrowani jako 
działalność gospodarcza i nie płacą Ŝadnych podatków, natomiast mają swoje 
gospodarstwa poza Kielcami i próbują w sposób domniemany - nielegalny 
prowadzić działalność handlową bez opodatkowania. Takimi ludźmi, oprócz 
tego, Ŝe próbujemy od nich przynajmniej wyegzekwować opłatę targową, 
powinni się zając np. urzędnicy Urzędu Skarbowego. Wtedy by jakieś 
pieniądze do miasta za tego rodzaju działalność wpływały.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi mojego przedmówcy. Panie 
Przewodniczący Tomaszu Bogucki, nikogo na pana nie nasyłałem, Ŝadnych 
osób. Skąd pan insynuuje tutaj, w publicznym miejscu takie sytuacje. JeŜeli 
przychodzą, to ja panu oświadczam, Ŝe będą przychodzić jeszcze następni, 
poniewaŜ sytuacja jest rozwojowa. Ale na pewno ja ich nie będę do pana 
przysyłał. Chciałbym tu w tym momencie podkreśli ć, Ŝe uporządkowanie tego 
handlu jest rzeczą chwalebną ale w takim dogmatycznym podejściu jakie pan 
prezentuje jest po prostu wylanie dziecka z kąpielą. I tak będą w róŜnych 
miejscach występować sytuacje pojedyncze, które naprawdę nie bałaganią, nie 



 29 

przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu miasta a są to miejsca pracy, 
w sytuacji tej, trudnej, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, likwidowanie 
z jakiś wyŜszych powodów, miejsc pracy, moŜliwości, bo przy takiej stawce, 
jaką pan zaproponował nigdy nie będą w stanie tego robić. Chciałbym panu 
zwrócić uwagę, Ŝe juŜ w tej chwili są takie miejsca handlowe, nawet 
w centrum miasta w bramach, prowadzone dla wspólnot mieszkaniowych, 
które czerpią poŜytki a potem z zarobionych poŜytków, remontują sobie 
elewacje budynków. Taki jest przykład budynku na ul. Sienkiewicza gdzie jest 
lokal Bliklego. Na Sienkiewicza 72 równieŜ podobna sytuacja. Takich sytuacji 
jest więcej. Dotąd dopóki nie dotrą ci inkasenci, to ci ludzie nie są jeszcze 
świadomi. Zaraz się zacznie lawina, tak jak na osiedlach, tak jest w wielu 
miejscach. Pragnąłbym, Ŝeby te nasze działania, pod którymi chciałbym się 
podpisać, nie były szkodliwe. Dlatego uwaŜam, Ŝe naleŜy to przegłosować 
a nie, nie dopuścić do takiego przegłosowania.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Zastanawiam się, bo pan Tomasz Bogucki mówił o instrumentach, o jedynym 
instrumencie, który Rada posiada, czyli instrumencie fiskalnym, który moŜe 
spowodować, Ŝe ta sytuacja w jakiś sposób się w Kielcach ucywilizuje. Czy 
się jest chirurgiem, czy się jest hydraulikiem, to narzędzie stosować naleŜy 
z naleŜytą rozwagą. To na co miasto sobie pozwoliło jakieś kilka miesięcy 
temu, przypominam Ŝe to kolejna sesja z rzędu, na której zajmujemy się tym 
problemem. JeŜeli jest tak, Ŝe faktycznie jest to kolejna sesja, na której 
zajmujemy się tym problemem to znaczy, Ŝe te narzędzia zostały uŜyte 
w sposób nieracjonalny. Liczę na to, Ŝe te ustalenia, które dzisiaj przyjmiemy 
w formie uchwały, będą ustaleniami, które zakończą spór na temat tego, w jaki 
sposób miasto ma regulować tego typu kwestie. JeŜeli chodzi o wypowiedź 
pana Prezydenta Gruszewskiego, którego szalenie cenię i lubię. Muszę, panie 
Prezydencie jednak zauwaŜyć, Ŝe od kreowania pewnych rozwiązań 
infrastrukturalnych, co na kaŜdej sesji i pan i pan Prezydent Sygut, 
a zwłaszcza pan Prezydent Lubawski podkreślacie, zupełnie słusznie, są 
władze miasta w osobie pana Prezydenta i urzędników. RównieŜ pana 
Prezydenta Gruszewskiego. W związku z powyŜszym, jeŜeli ten pomysł, 
bardzo cenny, sprawdzający się idealnie na osiedlu Słoneczne Wzgórze, taki 
bazarek osiedlowy jest, jest dobrym rozwiązaniem. MoŜe to byłoby 
w odróŜnieniu od tych instrumentów fiskalnych, o których mówił pan 
Przewodniczący Bogucki, to moŜe warto byłoby się zastanowić, Ŝeby to 
miasto wykreowało takie place. Miasto ma takie powierzchnie, Ŝe mogłoby 
stworzyć tego typu place targowe. MoŜe byłoby to czasami lepszym 
rozwiązaniem niŜ dawanie w tej, lub innej formie tych areałów spółdzielniom 
mieszkaniowym.  
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Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Przysłuchuję się tej dyskusji dzisiaj. TakŜe przysłuchiwałem się tym 
dyskusjom na poprzednich sesjach, które dotyczyły uchwały podstawowej 
a potem jej modyfikacji. Chcę powiedzieć, Ŝe okazuje się, Ŝe nie wszystkie 
uchwały są do końca przemyślane. Słyszę dzisiaj, Ŝe tak wysokie pieniądze 
mają spowodować, Ŝe ludzie, którzy są nieuprawnieni do prowadzenia 
działalności zrezygnują z tej działalności. To znaczy, Ŝe ta uchwała jest czymś 
zupełnie dziwacznym w części trzeciej strefy, 8 złotych. JeŜeli wiemy, Ŝe ktoś 
jest nieupowaŜniony do prowadzenia działalności, prowadzi działalność 
nielegalnie, to chyba są narzędzia, które potrafią tych ludzi z ulic 
wyprowadzić. Natomiast podtrzymywanie tej trzeciej strefy i 8 złotych, będzie 
potwierdzeniem, jakąś nobilitacją albo teŜ aprobatą prowadzenia działalności 
nielegalnej w majestacie miasta za 8 złotych. Czyli ktoś będzie tą rzecz 
opłacał w ten sposób. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Zgadzam się tutaj z moim kolegą Marcinkowski, który zgłosił poprawkę, która 
zakłada likwidację trzeciej strefy. JeŜeli miasto przedstawiło dla nas, radnych, 
informację, jeŜeli ta strefa pierwsza, czyli strefa trzecia nie będzie 
zlikwidowana, to jak miasto sobie wyobraŜa, Ŝe ludzie z tej trzeciej strefy na 
pewno będą zamykać swoje punkty sprzedaŜy. To dotyczy kaŜdego osiedla. 
Na Świętokrzyskim, jak koledzy powiedzieli, na kaŜdym jednym osiedlu. To 
są na ogół jedyne miejsca pracy dla całej rodziny. JeŜeli wkładamy takie 
olbrzymie obciąŜenie fiskalne, to wiadomo, Ŝe te małe sklepiki, czy ci kupcy 
na pewno pozamykają swoje zakłady. W dobie obecnego kryzysu, mnie się 
wydaje, Ŝe naleŜy pomagać tym ludziom, drobnym, bo oni zasilą szeregi ludzi 
bezrobotnych. Ludzi, którzy będą potrzebować pieniędzy. Myślę, Ŝe miasto, 
jeŜeli chce wprowadzić taką strefę to musi przedstawić jakąś alternatywę. Jest 
to nie do przyjęcia – 8 złotych za metr kwadratowy. Wiadomo, Ŝe kaŜdy 
stragan zajmuje parę miejsc. To on z tego handlu dziennego, nie utarguje 
nawet na opłatę. Jakie rozwiązania miasto widzi, Ŝeby ten problem, tych 
małych sklepikarzy, handlujących w punktach na osiedlach, ten problem 
rozwiązać. Najprostsza sprawa to podnieść opłaty i uregulować a problem 
społeczny jednak pozostaje. Trzeba zwaŜyć uwagę, Ŝe to dotyka wiele, wiele, 
wiele rodzin. JeŜeli ktoś przestanie handlować to jego cała rodzina 
praktycznie, w większości przypadków, będzie miała problemy finansowe. 
Jednocześnie problemy wystąpią teŜ w zatrudnieniu dalszym tych ludzi. Mnie 
się wydaje tak. Nasuwa się teŜ pytanie, czy naleŜało w tym przypadku 
skorzystać ze sprawdzonych metod negocjować, władze miasta powinny 
negocjować z kupcami przed przystąpieniem do opracowania tej uchwały. 
JeŜeli by nastąpiły negocjacje, to podejrzewam, nie byłoby dyskusji na tej sali. 
Przez dwie sesje prowadzimy dyskusję na ten temat. Myślę, Ŝe trzeba brać 
wzory ze sprawdzonych metod, Ŝe trzeba negocjować w takich sytuacjach jak 
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teraz, w której obciąŜenia fiskalne bardzo dotykają kupców w pierwszej, 
drugiej i trzeciej strefie. Nie ukrywajmy, pierwsza i druga strefa teŜ jest strefą 
wysoką, która na pewno teŜ odbije się na handlujących. Wiem, Ŝe przychody 
tych firm i obroty tych firm spadają. Czy na bazarach, czy w kaŜdym innym 
punkcie. Moim zdaniem, myślę, Ŝe jednak ta uchwała powinna być 
negocjowana przed tym. Nie byłoby tych strajków, nie byłoby tych emocji, 
które dotyczyły ludzi strajkujących, którzy byli zagroŜeni utratą miejsca pracy. 
Myślę, Ŝe jakby bardziej przyjrzano się, przeanalizowano skutki tych 
podwyŜek, to myślę, Ŝe do takich sytuacji by nie doszło. Te negocjacje na 
pewno by dały efekt, który dały potem. Czy to był zamierzony skutek, nie 
wiem. Trudno mi jest przypuszczać. Czy chodziło o to, Ŝe najpierw damy 
wyŜsze ceny, potem zmniejszymy te ceny, Ŝeby ewentualnie był efekt 
korzystny. W kaŜdym bądź razie, ja bym chciał, jeŜeliby taka sytuacja, doszło 
do negocjacji, to myślę, Ŝe byłoby to podmiotowe traktowanie a nie 
przedmiotowe tej grupy zawodowej.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
W wypowiedzi Marka Wołowca padło pytanie, kierowane jak rozumiem do 
pana Prezydenta. Czy ktoś w imieniu pana Prezydenta zechce na nie 
odpowiedzieć? Czy pan Marek zechce sprecyzować swoje pytanie? 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja jeszcze raz powtórzę. Wiadomo, Ŝe w trzeciej strefie, osiem złotych to 
będzie w większości dla handlujących tam, sytuacją zmuszającą ich do 
zamykania swoich punktów sprzedaŜy czy handlujących. JeŜeli taka sytuacja 
będzie następować, to jakie rozwiązania miasto widzi. Czy w tych osiedlach, 
ewentualnie zmniejszyć te opłaty, lub zlikwidować tą strefę. Najlepiej byłoby 
zmniejszyć i zostawić w tej samej opłacie. Te tereny oni wynajmują od 
spółdzielni, która przyznaje te tereny. Płacą teŜ dla spółdzielni odstępne za ten 
teren. 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Oczywiście jak będzie to przegłosowane to Rada zadecyduje. Dla mnie jest to 
logiczne. Ta konstrukcja finansowa ma polegać na uporządkowaniu. Nie będę 
nikogo odsyłał do wycieczek na wschód, Ŝeby zobaczyć jak to wygląda i jakie 
stanowi to zagroŜenie, dla cywilizacji, moim zdaniem. Pan pyta jakie są 
rozwiązania. W tej chwili widzę dwa rozwiązania. Po pierwsze przenieść się 
na targowiska gdzie dzisiaj są miejsca i tam płacić 0,50 zł a nie 8 zł. Po drugie, 
jeŜeli dana społeczność lokalna będzie chciała mieć plac targowy, to o czym 
mówił pan Prezydent Gruszewski, to zorganizują sobie taki plac. Muszą 
spełnić pewne warunki, postawimy to na Radzie, uznamy za mały osiedlowy 
plac targowy i będą płacili równieŜ 0,50 zł. Na to musi być zgoda danej 
spółdzielni, mieszkańców itd. My nie będziemy tego organizować. My 
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zorganizowaliśmy kilka placów targowych duŜych, za które bierzemy 
odpowiedzialność. Małe place osiedlowe trzeba pozostawić dla inicjatywy 
mieszkańców. My jesteśmy na to otwarci. Myślę, Ŝe negocjowanie w tej 
chwili z tymi, którzy handlują na dziko nie ma sensu. Ja chciałbym 
uświadomić radnym o pewnym zjawisku, które nastąpiło po likwidacji 
targowiska na ul. Piekoszowskiej, które było skandaliczne. Porozgradzano 
wzdłuŜ Piekoszowskiej posesje prywatne. Utworzyło się dzikie targowisko, 
które tak naprawdę zadziałało w ten sposób, Ŝe nasze legalne targowisko było 
mało konkurencyjne. Poszli 20 metrów dalej i nic nie mogliśmy im zrobić. 
Dzisiaj, myślę, Ŝe z powrotem zagrodzą te posesje, bo nikt za 8 zł nie będzie 
tam mógł racjonalnie prowadzić interesu. Kilkaset metrów dalej jest 
targowisko, są miejsca. Zapraszamy wszystkich handlujących w cywilizowane 
warunki. 
 
Radny Robert Siejka 
Chciałem wesprzeć, o dziwo, pana Prezydenta. To dlatego, Ŝe wysłuchałem co 
do powiedzenia ma pan radny Marek Wołowiec, który wspierał swojego 
kolegę radnego Marcinkowskiego. Panie Przewodniczący Wołowiec pan 
z troską mówi o kupcach, o pracownikach którzy będą zwalniani. O rodzinach, 
które nie będą miały z czego Ŝyć. Ja zabieram głos, poniewaŜ od 17 lat 
prowadzę działalności handlową. Mam lokal handlowy właśnie w trzeciej 
strefie. Proszę sobie wyobrazić, Ŝe ja w tej chwili płacę rocznie około 3.000 zł 
za wieczyste uŜytkowanie gruntu, około 3.000 zł za podatek od 
nieruchomości. Zatrudniam trzy osoby, wiadomo jakie są to koszty, pan jest 
przedsiębiorcą to pan wie. Pan chce, Ŝeby w tym momencie, tak jak do tej 
pory, kaŜdy mógł podjechać rozlatującym się śukiem pod mój sklep, rozłoŜył 
swój towar i „za friko” handlować. To ja bym bardzo pana prosił, Ŝeby pan 
pomyślał z troską równieŜ o moich pracownikach. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Poddaję pod głosowanie wniosek radnego Zbigniewa Marcinkowskiego 
zmierzający do zmiany paragrafu 2, ust. 1 określającego dzienne stawki opłaty 
targowej. Najkrócej mówiąc, dotyczy likwidacji trzeciej strefy.  
 
Głosowanie: 
Za    – 5 
Przeciw   – 18 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska nie poparła wniosku radnego Zbigniewa Marcinkowskiego. 
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Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/753/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania 
i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
 
Do pkt. 8.3 
 
Dorota Polak dyrektor Wydziału Podatków zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów. 
Jest to czysto techniczna zmiana. Proponujemy zmianę zapisu w załącznikach. 
Skreślenie Wydziału Gospodarki Komunalnej a w to miejsce wpisania 
Wydziału Podatków, ze względu na to, iŜ Wydział Podatków przejął zadanie 
dotyczące zarejestrowania i wyrejestrowania psów.  
 
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 XXXIII/754/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta zarekomendował projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kielcach. 
Jako uzasadnienie podam to, iŜ państwo w listopadzie ubiegłego roku podjęli 
uchwałę o zmianie w zakresie Szkoły Podstawowej nr 7, która przechodzi na 
ulicę Zimną. Do budynku na ulicę Szkolną przechodzi Zespół Szkół 
Specjalnych. Stąd konieczność zmiany w uchwale o organizacji Szkoły z roku 
1999.  
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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 XXXIII/755/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Krzysztof Tworogowski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury oraz nadania statutu dla 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 
Na jesieni ubiegłego roku przyjęli śmy uchwały dotyczące siedmiu instytucji 
kultury. Chodziło o zapisy dotyczące sprawozdania finansowego. Dzisiaj, 
przed nami dwa projekty uchwał. Pierwsza dotyczy Muzeum Zabawek 
i Zabawy w Kielcach. Ta uchwała reguluje tą kwestię. Polega na dopisaniu 
testu: „roczne sprawozdanie Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta 
miasta Kielce”. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
WyraŜam radość, Ŝe po blisko roku zaczynamy prostować rzeczy, które 
powinny być wyprostowane, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe 
a właściwie zapis w statucie. To jest wypełnienie jednego z wniosków 
pokontrolnych jakie zespół i Komisja Rewizyjna przedstawiła po kontroli 
w jednej z jednostek kultury. Natomiast chciałbym zapytać, czy na następny 
rok państwo będą regulować sprawy dotyczące wpisania do statutu: 
statutowego organu nadzorczego umocowanego do wnioskowania o nagrodę 
roczną dla dyrektorów jednostek kultury. Wymóg ten jest określony w art. 10, 
ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi. MoŜe dobrze by było, Ŝebyście państwo, jak robicie juŜ poprawki 
do statutu, zrobili wszystkie, które są niezbędne a o które wnioskowała 
Komisja Rewizyjna.  
 
Krzysztof Tworogowski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu 
Oczywiście, z całą pewnością przyjrzymy się temu zapisowi. Podejmę 
odpowiednie kroki.  
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Innych 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 XXXIII/756/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy 
samorządowej instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek 
i Zabawy w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Krzysztof Tworogowski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Kielc w Kielcach; 
W projekcie chodzi o dodatkową działalność zarobkową Muzeum Kielc. 
Dodatkowe pięć zapisów. RównieŜ wcześniej omawiany przeze mnie zapis 
w brzmieniu: „roczne sprawozdanie Muzeum podlega zatwierdzeniu przez 
Prezydenta miasta Kielce”. 
 
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 XXXIII/757/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 
statutu Muzeum Historii Kielc w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji 
przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
W uchwale Rady Miejskiej z dnia 30 października 2008 roku, odnośnie 
wodociągu wzdłuŜ ulicy Dobrzyńskiej, Wprowadza się zmianę kwoty. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/758/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku 
Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta 
Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
Uchwała dotyczy: 

− wodociągu w ul. Skalistej; 
− kanału sanitarnego w ul. Granicznej; 
− wodociągu w ul. Granicznej; 
− wodociągu w ul. Skrzetlewskiej; 
− wodociągu w ul. Ściegiennego; 
− sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fosforytowej i św. Barbary; 
− kanału sanitarnego w drodze przyległej do ulicy Biesak; 
− wodociągu w drodze przyległej do ulicy Biesak; 
− wodociągu wzdłuŜ ulicy Witosa; 
− wodociągu w ul. Karczunek; 
− dwóch odcinków wodociągu w ul. Langiewicza. 

 
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 XXXIII/759/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
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Do pkt. 8.9 
 
Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce, 
zatwierdzonych uchwałą nr XIX/401/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
17 stycznia 2008 r., na okres od dnia 1.04.2009r. do dnia 31.03.2010r.. 
Legitymację do przedłuŜenia daje nam artykuł 24 ustęp 9a ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na 
uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa. PrzedłuŜenie mówi o 12 miesiącach, 
po tym okresie zobowiązani będziemy dokonać analizy kosztowej 
i zaproponować prawdopodobnie inne wysokości stawek.  
 
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 XXXIII/760/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta 
Kielce, zatwierdzonych uchwałą nr XIX/401/2008 Rady Miejskiej w Kielcach 
z dnia 17 stycznia 2008 r., na okres od dnia 1.04.2009r. do dnia 31.03.2010r.. 
 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Przekazuję prowadzenie obrad panu Jackowi Wołowcowi 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej  
 
Obrady prowadzi Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni państwo, jest to mój debiut i jeśli popełnię jakiś błąd to proszę mi 
wybaczyć, bo jestem delikatnie stremowany.  
 
Do pkt. 8.10 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad nadawania 
nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian w mieście Kielce. 
Ten projekt, jest to próba pewnego uregulowania stanu związanego 
z nazewnictwem ulic w naszym mieście. PoniewaŜ od wielu lat bywa to 
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róŜnie. Mamy ulicę Ściegiennego, mamy ulicę księdza Piotra Ściegiennego jak 
i ulicę księdza Ściegiennego. W róŜnych miejscach ta ulica inaczej się 
nazywa. Te i inne zasady znajdują się w zaproponowanym przez nas projekcie 
uchwały. Myślę, Ŝe pozwoli on na uniknięcie w przyszłości tego typu błędów. 
Jeśli będziemy się posługiwać tymi zasadami i stosować je, to kaŜda nowa 
ulica, czy zmiana nazwy ulicy, wszystko to będzie wprowadzane na bieŜąco 
do systemów i do operatu ewidencji gruntów. Myślę, Ŝe powinniśmy od tego 
momentu zacząć tą pracę, prostującą wykonywać.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo - Samorządowej 
Chciałbym zabrać głos w imieniu Komisji. Do projektu tej uchwały były 
uwagi członów Komisji. Zwrócił na to uwagę pan Siejka, Ŝeby być 
precyzyjnym. Jest tam zapis w pkt. 3, Ŝe prawo wnoszenia ma 10 radnych. 
Obawy niektórych członków Komisji, między innymi pana Roberta ale teŜ 
innych budzi fakt Ŝe ma to być 10 osób i Ŝe prawa poszczególnych radnych są 
ograniczane. W związku z tym Komisja w protokole wnosi o wykreślenie tego 
punktu. śeby być precyzyjnym wpisanie Ŝe prawo wnoszenia mają wszyscy 
radni. Jest to wniosek Komisji. Nie zgłaszałem go na piśmie, poniewaŜ 
znajduje się w protokole z obrad Komisji.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie. 
Ogłaszam pięciominutową przerwę. 
 
Po przerwie Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Myślę, Ŝe ten zapis jest niefortunny, w ogóle naleŜałoby go wykreśli ć a nie 
pooprawiać. To Ŝe kaŜdy radny ma prawo, wynika z ustawy o samorządzie 
gminnym. Ma prawo nawet do składania projektów uchwał i nie ma tu 
ograniczeń co do ilości. Ten zapis jest niepotrzebny i naleŜałoby go wykreśli ć. 
Jeśli by dyrektor był łaskaw w formie autopoprawki, nie bylibyśmy skazani na 
jakieś głosowania.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
W imieniu pana Prezydenta zgłaszam autopoprawkę, polegającą na 
wykreśleniu punktu 3, podpunkt b. Punkt będzie brzmiał: 
„3. Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy, placu i parku moŜe być 
zgłoszony przez: 
a/ Prezydenta Kielc; 
b/ instytucje i organizacje mające siedzibę w Kielcach; 
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c/ mieszkańców Kielc w liczbie nie mniejszej niŜ 500 osób.” 
 
Innych 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 XXXIII/761/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom 
i parkom oraz ich zmian w mieście Kielce. 
 
Do pkt. 8.11 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr 179/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Ta uchwała jest to połowa procesu, który zaczynamy, zmierzającego do 
efektywnego i sprawiedliwego naliczania opłat adiacenckich w mieście. Ta 
uchwała wiąŜe się z obniŜeniem stawki opłaty procentowej do 30. Na 
następnej sesji będziemy zgłaszać uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty naleŜności pienięŜnych przypadających miastu Kielce. W ten 
sposób aby słuŜby pana Prezydenta, miały moŜliwość w pewnych 
przypadkach umarzać z Urzędu część, bądź całość opłaty adiacenckiej. Taka 
konstrukcja będzie doprecyzowaniem i uproszczeniem pewnych zapisów 
ustawowych, z których na dzień dzisiejszy wynika, Ŝe jeŜeli naliczamy opłaty 
adiacenckie według jednolitej stawki, te osoby, które ponosiły w inicjatywach 
lokalnych róŜne obciąŜenia, jeden zapłacił wszystko, drugi nie zapłacił nic, 
inny 1/3, niesprawiedliwie płacone były od tego wysokości opłat 
adiacenckich. W tej chwili, kiedy najpierw przyjmiemy tą uchwałę, a mam 
nadzieję, Ŝe na następnej sesji uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad 
odraczania, wówczas będziemy sterować jakby sprawiedliwością opłat 
adiacenckich poprzez ich umarzanie. Przede wszystkim doprowadzi to do 
tego, iŜ będzie mobilizujące dla mieszkańców miasta, tych, którzy do tej pory 
nie uczestniczyli finansowo w inicjatywach lokalnych aby w tych inicjatywach 
brać udział. Tak, to mieliśmy sytuację tego rodzaju, Ŝe ktoś uczestniczył 
w inicjatywie lokalnej, wpłacał pieniądze i był obciąŜany opłatą adiacencką 
analogicznie jak ten, który tego nie robił. Po tych dwóch zmianach, z których 
dzisiaj mamy pierwszą, stan ten ulegnie zmianie i będzie znacznie bardziej 
sprawiedliwy i społecznie uzasadniony.  
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Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym zabrać głos, z uwagi chociaŜby z tego podstawowego powodu, Ŝe 
właśnie w tej konkretnej sprawie w sierpniu ubiegłego roku złoŜyłem 
interpelację. Jestem bardzo zadowolony, Ŝe sprawa przybrała taki właśnie 
obrót i w tym momencie został ten problem rozwiązany. chciałem tylko 
przypomnieć, Ŝe przy takiej konstrukcji dotychczasowej uchwały w ubiegłym 
roku, w ogóle nic nie wpłynęło. Nie było Ŝadnych opłat adiacenckich 
naliczonych. A jak były to były umorzone. To nie jest normalna sytuacja. 
Dlatego to rozwiązanie, które proponuje pan dyrektor wydaje się sensownym 
i racjonalnym. Natomiast mam wątpliwości tylko co do wysokości tej stawki – 
30%. W swojej interpelacji proponowałem 20%. Podczas obrad Komisji 
BudŜetu zarzucono mi, Ŝe co to jest w ogóle duŜo, co oznacza 30%. Ja myślę, 
Ŝe to będzie nadal duŜa kwota. śeby swoja wypowiedź ograniczyć do 
konkretów, chciałbym podać przykład. Na ulicy Ściegiennego, ktoś sobie 
wybudował wodociąg, doprowadził do działek i wysokość opłaty adiacenckiej 
wynosiła prawie 14.000 zł, podczas gdy wkład wynosił 4.000 zł. To było 
naliczenie w przypadku 50%. To zostało umorzone ale generalnie rzecz biorąc 
podaje wielkości, poniewaŜ rząd wielkości 30% powoduje, Ŝe to nie będzie 
13.500 ale około 7-8 tysięcy. Nadal będzie wysoka wartość. NaleŜy wziąć pod 
uwagę równieŜ, Ŝe te opłaty dotyczą równieŜ działek sąsiednich, które będą 
mogły skorzystać z tego właśnie dobrodziejstwa, doprowadzenia przyłącza 
wodociągu, czy teŜ sytuacji kiedy na przykład wpłacenie opłaty adiacenckiej 
jest moŜliwe w ciągu trzech lat. W ciągu trzech lat mogą się zmienić równieŜ 
właściciele. ten następny, kto kupił tą działkę, będzie obciąŜony w ciągu tych 
trzech lat opłatą adiacencką. Mówię tu dlatego o tym, Ŝeby uzmysłowić 
o jakich wartościach my w ogóle rozmawiamy. 30% o są nadal duŜe kwoty. 
Propozycja 20 % z mojej strony, prowadziła do tego, Ŝeby praktycznie, te 
opłaty były realne do ściągnięcia i do egzekwowania i nie były zbyt uciąŜliwe 
i nie obciąŜały w tak znacznym stopniu tych, których będą dotyczyły. śeby 
były po prostu ściągalne. Dlatego zaproponowałem 20% ale to jest tylko moja 
propozycja. Jednocześnie w tym momencie nie składałem juŜ wniosku, 
poniewaŜ sądzę, Ŝe to nie ma większego sensu i tak by nie miało. Natomiast 
osobiście zgadzam się z samą filozofią rozwiązania tego problemu. Co 
uwaŜam, jest moim takim zadowoleniem, po tej interpelacji.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałbym usłyszeć od pana dyrektora, czy w tym pakiecie uchwał, 
dotyczących opłaty adiacenckiej była deklaracja, Ŝe oprócz uchwały o której 
poprawieniu pan mówił, znajdzie się uchwała 440, która ma regulacje 
dotyczące opłaty adiacenckiej i inicjatyw lokalnych? Bardzo mi na tym zaleŜy, 
Ŝeby i ta uchwała została wyprostowana, Ŝebyśmy mogli pomagać a nie 
blokować inicjatyw lokalnych. 
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Pan Zbigniew nie powiedział do końca wszystkiego, co usłyszał na Komisji 
BudŜetu i Finansów. Muszę to uzupełnić. Przy 25% stawki opłaty adiacenckiej 
bilansują się koszty roczne związane z wyceną nieruchomości i obliczaniem 
stawki opłaty adiacenckiej od konkretnej nieruchomości. Sztuka dla sztuki 
nikomu nie słuŜy. przynajmniej 5% powinno być wyŜej niŜ bilans związany 
z tymi kosztami. Dlatego to jest 30%. Taką odpowiedź usłyszał równieŜ pan 
na Komisji BudŜetu i Finansów.  
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta 
Panie Tomaszu Bogucki, przecieŜ pan wieŜe na sesji marcowej będzie 
uchwała 440.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/762/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 179/99 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
 
Do pkt. 8.12 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. śeromskiego 28. 
Powierzchnia lokalu to niecałe 75 m2. Lokal jest zajmowany przez kancelarie 
adwokackie. Po tej sprzedaŜy gminie pozostanie w tym budynku 25% 
udziałów.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Mam dwa pytania: 
Czy te 20% udziału w kamienicy, to będzie po sprzedaŜy lokalu czy w tym 
momencie miasto ma tyle udziałów? Jakie są motywacje, Ŝeby sprzedać ten 
lokal w trybie bezprzetargowym? Z czego to wynika, bo na ogół, Panie 
Sekretarzu, jeŜeli chce pan odpowiedzieć to ja zapraszam do mównicy. Ja nie 
ukrywam, Ŝe mam dość pana dogadywania, do co drugiej moje wypowiedzi. 
Czym władze miasta kierują się przy wyborze tego modelu sprzedaŜy.  
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Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Niecałe 20%, które tam pozostało to jest przed sprzedaŜą tego lokalu. Po tej 
sprzedaŜy będzie mniej. Czym kierują się Władze Miasta? Przede wszystkim 
jest uchwała Rady Miejskiej o warunkach zbywania lokali uŜytkowych. 
Wysoka Rada raczyła podjąć taką uchwałę i w związku z tą uchwałą to 
robimy. Ponadto raz jeszcze chciałem powiedzieć, Ŝe sprzedaŜ w budynkach, 
w których juŜ rozpoczęto sprzedaŜ i został jeden czy dwa lokale uŜytkowe, 
czy kilka lokali mieszkalnych, jest dla nas jak najbardziej efektywna, dlatego, 
Ŝe jednorazowo uzyskujemy pieniądze, które są odzwierciedleniem czynszu. 
PrzecieŜ wycena jest robiona podejściem dochodowym i zawsze wartość 
lokalu to odzwierciedlenie czynszu przez lata razy stopa zwrotu 
z nieruchomości. Tak się to oblicza. My te pieniądze bierzemy za jednym 
zamachem a nie czekamy aŜ będą się zwracać w ciągu całego okresu. Ponadto 
uzasadnienie jest jeszcze takie, Ŝe gdy mamy udział we wspólnocie, 
ponowimy duŜe koszty związane za zarządem nieruchomości wspólnej. 
Pamiętajmy, Ŝe zasób lokalowy w budynkach wspólnotowych jest w znacznej 
mierze zasobem starym. Remonty niejednokrotnie przekraczają dochody które 
moŜemy z tych lokali czerpać.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/763/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. śeromskiego 28. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Rynek 9. 
Jest to niewielki lokal, niecałe 14 m2. znajduje się tam w tej chwili zakład 
zegarmistrzowski. RównieŜ rozpoczęto tam sprzedaŜ. Pozostały udział gminy 
to około 40% nieruchomości.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 



 43 

Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/764/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Rynek 9. 
 
Do pkt. 8.14 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kąpielowej. 
Nieruchomość o kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem domku 
jednorodzinnego. Gmina nabyła własność tej nieruchomości w drodze 
spadkobrania po osobie, która nie pozostawiła po sobie zstępnych. 
Proponujemy sprzedaŜ w trybie przetargowym. Jest to atrakcyjna działka 
w zabudowie sąsiedniej jednorodzinnej. Na pewno będzie na nią wielu 
chętnych.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/765/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kąpielowej. 
 
Do pkt. 8.15 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Niewielka nieruchomość o pow. 401 m2. Działka atrakcyjna. Nieruchomość 
przylega do istniejących pawilonów przy ulicy Grunwaldzkiej 26. Myślę, Ŝe 
na tym terenie będzie moŜna dostawić analogiczną część pawilonów. Działka 
ta pewnie teŜ zostanie zabudowana podobnym obiektem. Będzie stanowić 
zwartą całość a my będziemy mieli kolejną działkę z której pozyskamy środki 
i na pewno w tej części miasta będzie to lepiej wyglądać.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/766/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Skrajnej. 
Nieruchomość jest nieatrakcyjna, poniewaŜ jest to dawna, wytyczona droga, 
której realizacja nigdy nie doszła do skutku. Jest ona zlokalizowana 
przechodząc przez teren naleŜący do jednego właściciela i zabudowana 
budynkami, które teŜ stanowią jego własność. Osoba kupiła dwie działki po 
obu tronach naszej działki razem z budynkami. Musimy się tego pozbyć. 
Zdobędziemy trochę pieniędzy a stan prawny będzie uregulowany i ta osoba 
będzie mogła spokojnie inwestować, poniewaŜ planuje rozbudowę na tym 
terenie. Z działką biegnącą przez środek nieruchomości nie było moŜliwe, 
Ŝeby mogła cokolwiek tam wybudować, bo cokolwiek by chciał zrealizować, 
trzeba by postawić budynek na miejskiej działce.  
 
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 XXXIII/757/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Skrajnej. 
 
Do pkt. 8.17 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Nieruchomość w kształcie trapezu, zlokalizowana na rogu ulic Dewońskiej 
i Kazimierza Wielkiego, w dość atrakcyjnym miejscu z punktu widzenia 
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choćby handlowego. Blisko osiedle mieszkaniowe. Proponujemy sprzedaŜ 
w trybie przetargowym. Na pewno będzie bardzo atrakcyjna.  
 
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 XXXIII/768/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego. 
 
Do pkt. 8.18 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Brandta 
i Witosa. 
Jest to nieruchomość składająca się z dwóch działek. Jedna malutka, druga 
duŜa o łącznej powierzchni 731 m2. Prawie kwadratowa, przy ulicy Brandta 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Cel prawdopodobnie analogiczny. 
Być moŜe małe usługi. Zabudowę będę musiały określi ć warunki zabudowy. 
SprzedaŜ w trybie przetargu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/769/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Brandta i Witosa. 
 
Do pkt. 8.19 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ul. Malczewskiego. 
Jest to maleńka działka 12 m2. SprzedaŜ na poprawę nieruchomości sąsiedniej 
zabudowanej domem jednorodzinnym.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/770/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Malczewskiego. 
 
Do pkt. 8.20 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie oddania 
w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kochanowskiego. 
Uchwała ta, to zwieńczenie pewnego procesu, który trwa juŜ od ponad 
dwunastu lat a zasygnalizowany był takŜe na sesji w dniu 4 września. 
Pamiętają państwo sprawę nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego 
i zarazem na osiedlu Kochanowskiego. Jest to nieruchomość, która jest 
zabudowana w części budynkiem spółdzielni mieszkaniowej, na części 
znajduje się placyk przydomowy. Nieruchomość ma bardzo długą historię. Na 
początku była własnością Skarbu Państwa. Były roszczenia co do 
uwłaszczenia tej nieruchomośći. Miał KPBP BICK. Konie tej sprawy polega 
na tym, Ŝe wreszcie mamy tą nieruchomość na stanie gminy. Jest to własność 
gminy i moŜemy oddać ją w uŜytkowanie, oczywiście za odpłatnością dla 
spółdzielni mieszkaniowej, Ŝeby mieszkańcy mieli wreszcie uregulowany stan 
i mogli wreszcie zacząć przekształcać w odrębne własności lokale. Do tej pory 
taka moŜliwość była zablokowana. Jest to sprawa prostująca, która zamyka to, 
co się dzieje od wielu juŜ lat.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/771/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kochanowskiego. 
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Do pkt. 8.21 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicach: Kazimierza Wielkiego, 
Ściegiennego, Czarnowskiej. 
Bardzo atrakcyjna nieruchomość, połoŜona przy osiedlu mieszkaniowym na 
Ślichowicach, o pow. 3750 m2. Z wnioskiem o zamianę zwróciła się do nas 
Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców Społem, proponując nam, naszym 
zdaniem, bardzo atrakcyjną wymianę nieruchomości. Tą działkę, na której 
zamierzają zlokalizować pawilon spoŜywczy, chcieliby zamienić na dwie 
nieruchomości. Pierwsza przy ulicy Ściegiennego o powierzchni prawie 
2.200 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem baru Zajazd. UwaŜamy, 
Ŝe jest to bardzo atrakcyjna nieruchomość z punktu widzenia takiego, Ŝe jest 
atrakcyjne sąsiedztwo. W przypadku, jeŜeli zamiana dojdzie do skutku 
będziemy mieli bardzo atrakcyjną działkę pod budownictwo komunalne. Nie 
trzeba planu zagospodarowania przestrzennego, by zorientować się, Ŝe przy 
takim sąsiedztwie bez problemu otrzymamy warunki zabudowy a następnie 
pozwolenie na budowę na blok komunalny. Będziemy mogli to spoŜytkować 
w ten sposób. Druga nieruchomość, przy ulicy Czarnowskiej. Częściowo jest 
tam zlokalizowany wjazd na parking przy PKS. Natomiast większa jej część, 
są to nieuŜytki zielone. W tej chwili stoi tam kilka kiosków, tuŜ obok Galerii 
Czarnowskiej. UwaŜamy, Ŝe jest to bardzo atrakcyjna nieruchomość, 
usytuowana blisko ośrodka komunikacyjnego. Blisko nowo powstałego 
obiektu Galerii Czarnowskiej, w centrum miasta. Będziemy równieŜ mogli 
bardzo atrakcyjnie ją sprzedać, albo wydzierŜawić i pozyskiwać z tego 
poŜytki. W uzupełnieniu chciałbym dodać, Ŝe nie bez znaczenia jest fakt, iŜ 
PSS Społem jest to przedsiębiorstwo rodzime i teŜ uwaŜam, Ŝe ten fakt jest tu 
nie bez znaczenia. Pomoc ze strony Wysokiej Rady, ze strony miasta dla 
rodzimego przedsiębiorcy, będzie bardzo istotna. Nieruchomość przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego, to taka nieruchomość, która w przypadku sprzedaŜy na 
przetargu z całą pewnością zostałaby nabyta przez zagranicznego inwestora 
sieci handlowych.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Mamy tu do czynienia z zamianą dwóch działek na jedną działkę, która jest 
o powierzchni 3.700 m2. Trzeba zwaŜyć wartość jednej działki i drugiej 
działki. Przy ulicy Ściegiennego to stoi tam pawilon handlowy. Ten pawilon 
handlowy miasto musi na pewno musi zburzyć, jeśli przejmie tą działkę. To na 
pewno będą dodatkowe koszty. Tam ewentualnie, moŜna tylko zbudować, 
jeŜeli pan tak twierdzi tylko jeden budynek komunalny. To nie rozwiązuje 
Ŝadnej sprawy. Myślę, Ŝe ten budynek będzie wciśnięty w osiedle. Tam, przy 
ulicy Ściegiennego będzie teŜ budowany chodnik. Część terenu będzie jeszcze 
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zabrana. Ta powierzchnia znacznie się zmniejszy. Myślę, Ŝe to jest teren na 
jeden blok, ewentualnie do wybudowania. Przy ulicy Czarnowskiej, trzeba 
zwrócić uwagę na to, Ŝe teren wokół tego terenu, jest terenem PKS-u. Nie 
wiadomo jeszcze jakie będą losy PKS-u. Nie wiadomo jaka sytuacja będzie 
z tym terenem. Druga sprawa, Ŝe jeŜeli przez ten teren, z tego co jest 
w planach powiedziane będzie szła droga. Ewentualnie ten teren całkowicie 
się zmniejszy. Następna sprawa. JeŜeli zarząd, który jest teraz, Społem, 
deklaruje Ŝe będzie budował. Czy jest taka deklaracja, czy nie ma takiej 
deklaracji, Ŝe będzie budował pawilon handlowy. W tym miejscu moŜna 
wybudować tak samo piękne bloki mieszkalne. JeŜeli zarząd, który deklaruje, 
Ŝe będą tam budowane pawilony handlowe, moŜe być taka sytuacja, Ŝe zarząd 
się zmieni i te tereny będą jako tereny budowlane. Trzeba się zastanowić nad 
tym, Ŝeby te tereny sprzedać, jeŜeli miastu pieniądze są potrzebne. 
Sprzedawanie w tym czasie nie jest bardzo, takie zamiany nie wiem czy są 
korzystne. Te grunty jednak troszeczkę tracą na wartości. Po drugie nie 
wiadomo, trzeba by poczekać. Przeminąć ten okres kryzysu, Ŝeby te grunty 
sprzedać. Myślę, panie dyrektorze, Ŝe moim zdaniem te tereny powinny być 
sprzedane. Ta działka jest bardzo atrakcyjna, moŜna wziąć bardzo duŜe 
pieniądze. Te działki praktycznie nie rekompensują ceny rynkowej tych dwóch 
pozostałych działek. Taka jest prawda. Czy nie lepiej byłoby to miastu zrobić 
i większe pieniądze uzyskać. Budownictwo komunalne, to rozmawiamy o tym 
od drugiej kadencji, o budynkach komunalnych. Jest to problem z realizacją. 
Myślę, Ŝe mamy tak duŜo terenów a dzisiaj będziemy kupować im mieszkania 
na cele komunalne. My zawsze mówiliśmy Ŝe komunalne bardzo są potrzebne, 
tylko trzeba wybrać takie miejsce, Ŝeby moŜna było wybudować więcej 
mieszkań a nie, załóŜmy jeden mały blok, który nie rozwiązuje w ogóle 
sprawy. To jest taki argument nieprzekonywujący. Moim zdaniem powinno to 
być sprzedane a jeŜeli chce nabyć PSL to proszę bardzo, moŜe sprzedać tamte 
nieruchomości. To będzie najbardziej wiarygodne i najbardziej 
odpowiadające. Wtedy będziemy wiedzieć Ŝe dbamy o interes miasta.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Odnośnie kwestii wartości, w tej mierze będą przeprowadzone wyceny. Cena 
musi być ekwiwalentna. JeŜeli będzie jakakolwiek róŜnica w cenie, to musi 
być przez którąkolwiek ze stron dopłacona. Myślę Ŝe wielkości tych działek są 
porównywalne a atrakcyjność lokalizacyjna, przynajmniej działki na ulicy 
Czarnowskiej jest na pewno lepsza niŜ działki przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego. Ponadto panie radny, niech pan zwróci uwagę na to co 
wspominałem, w momencie wystawienia na przetarg tej nieruchomości 
będziemy mieli tam kolejny market. Tylko nie naszej rodzimej sieci. W tym 
momencie, zanim miasto opracuje plan zagospodarowania przestrzennego na 
ten teren, musi upłynąć duŜo czasu. Tu mamy moŜliwość pomóc rodzimemu 



 49 

przedsiębiorcy, który byłby tam w stanie zlokalizować naprawdę korzystną dla 
miasta inwestycję. W tych sklepach pracują kielczanie. UwaŜam, Ŝe jest to jak 
najbardziej zasadne. Natomiast odnośnie ul. Czarnowskiej, tam nie będzie 
poszerzenia drogi. To jest przy ul. Czarnowskiej. Wykupy będą przy ulicy 
śelaznej. Natomiast w tym miejscu ich nie będzie. Jeśli chodzi o przyszłość 
PKS-u. Ta działka nie ma wpływu na przyszłość PKS-u. Sąsiaduje z terenami. 
Dla nas sytuacja PKS-u jest sprawą poboczną.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Mam jedno drobne pytanie. śyczliwie radziłbym nie uŜywać sformułowań: 
„naszej rodzimej sieci’, „rodzimy przedsiębiorca”, „miejsca pracy”, bo jeszcze 
nie tak dawno słyszałem z pana ust i paru innych urzędników jak powstawały 
kolejne zagraniczne sieci, Ŝe to tworzy miejsca pracy, pomaga ludziom 
w Kielcach zdobywać miejsca pracy itd. Przy Al. IX Wieków Kielc, gdy 
wszyscy wiedzieli jaka będzie lokalizacja i Ŝe to raczej cudzoziemiec a nie 
Polak, to o Echo się nie martwiliśmy, które jest nieopodal i Ŝe to spółka 
miejska, kielecka itd. Natomiast pytanie moje jest takie: czy jacyś 
przedsiębiorcy zwracali się z zapytanie, czy pan ma wiedzę na ten temat, 
o grunt przy Galerii Czarnowskiej? W szczególności, czy moŜe zwracał się 
właściciel Galerii Czarnowskiej? Wiem, Ŝe on miał pewne problemy 
z dojazdem do tej nieruchomości. Być moŜe się zwracał, być moŜe nie. 
Chciałbym wiedzieć, czy pan coś o tym wie.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Musiałbym sięgnąć do dokumentacji. 
Chętnie odpowiem na to później. My na razie podejmujemy tylko uchwałę. 
Uchwała ta daje dyspozycję do tego, Ŝe Prezydent moŜe działać. to nie jest 
jeszcze przesądzenie faktu, Ŝe zamiana rzeczywiście dojdzie do skutku. Ja tych 
informacji udzielę, tylko w terminie późniejszym. W tej chwili nie pamiętam, 
czy tego typu wniosek w ogóle do nas trafił.  
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta 
Zwracam uwagę na to, Ŝe nieruchomość przy ulicy Czarnowskiej jest 
własnością Społem.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Mam pytanie, jakie miasto planuje przeznaczenie tych dwóch działek, na które 
mamy się zamienić. Rozumiem, Ŝe ta zamiana ma być celowa. Będziemy mieli 
dwie działki i miasto ma pomysł na to, co z nimi zrobić.  
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Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Działkę przy ulicy Czarnowskiej będziemy dzierŜawić lub ją sprzedamy, 
w zaleŜności od tego co uznamy za korzystniejsze dla miasta. Natomiast 
działkę przy ulicy Ściegiennego pod budownictwo komunalne.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Czy w takim układzie nie byłoby zasadne, rozwaŜenie tego co w dyskusji się 
pojawiało wcześniej, Ŝeby tą działkę, którą juŜ mamy w zupełnie przyzwoitej 
lokalizacji, bo Kazimierza Wielkiego jest tak usytuowane, Ŝe gdyby był tam 
ktoś zainteresowany zbudowaniem punktu handlowo – usługowego, to na 
pewno by mu nie brakowało klientów. Czy nie lepszym i nie rozsądniejszym 
rozwiązaniem, prostszym o wiele, wystawienie tej działki na sprzedaŜ. Dla 
mnie to prosta sprawa. Do mnie nie trafiają argumenty emocjonalne, Ŝe to 
kielecki, polski czy jakiś tam przedsiębiorca. UwaŜam, Ŝe to jest szalenie 
istotne. Natomiast ja chciałbym jednak, na co zwracał uwagę Paweł 
Gągorowski, Ŝebyśmy nie przycinali faktów do rzeczywistości, którą państwo 
chcą tworzyć. Istotnie ja teŜ mam takie wraŜenie, Ŝe stosuje się ten argument 
wtedy, kiedy on jest wygodny a zapomina się o nim wtedy, kiedy on jest 
niepotrzebny.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Najmocniej pana przepraszam ale chyba pan troszeczkę przesadził. Z pana 
wypowiedzi wynika jednoznacznie, Ŝe pan nam zarzuca jakąś złą wolę. Myślę, 
Ŝe to było niezamierzone. Nie mamy ani takiego zamiaru ani nawet nie 
myślimy o tego typu próbach, które pan sugeruje. JeŜeli nie trafiają do pana te 
argumenty, to juŜ jest subiektywna ocena. To Wysoka Rada podejmuje 
decyzję. My proponujemy aby przeznaczyć to i zagospodarować właśnie 
w taki sposób. Odnośnie tego o co pytał wcześniej pan radny Wołowiec, czy 
zarząd występował o to – występował. Od ponad roku ubiegał się o to. Nawet 
są juŜ wydane warunki zabudowy, o które wystąpiło PSS Społem. Na ten teren 
i właśnie pod budowę pawilonu handlowego. Tak to wygląda.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Ad vocem wypowiedzi radnego Wołowca. Drogi Marku ja się cieszę, Ŝe 
nazwa mojej partii pada często tutaj z twoich ust, ale zapewniam cię, Ŝe PSL 
nie zamierza ani kupować a ni sprzedawać Ŝadnego gruntu. Natomiast 
uwaŜam, Ŝe taka zamiana jest absolutnie, jak najbardziej zasadne.  
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Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Myślę, panie doktorze, Ŝe pan Marek się po prostu przejęzyczył. Chodziło 
o PSS Społem a nie PSL.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Kolego, jeŜeli tak wraŜliwy jesteś, to ja bym bardzo cię prosił, jeŜeli jesteśmy 
koalicją, to bardzo bym prosił o głosowanie tak jak Platforma.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 8 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/772/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ulicach: Kazimierza Wielkiego, Ściegiennego, Czarnowskiej. 
 
Do pkt. 8.22 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę 
Kielce prawa własności lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy 
ul. Częstochowskiej 23. 
Są to lokale w nowym budynku. W mieście jak równieŜ we wszystkich 
miastach w Polsce mamy do czynienia z pewną, jednoznaczna tendencją. 
Wskutek posuniętej juŜ daleko a rozpoczętej jeszcze w latach 
siedemdziesiątych sprzedaŜy zasobu komunalnego doszliśmy do takiego stanu, 
kiedy zasób nam się nie odnawia. PoniewaŜ więcej lokali sprzedajemy niŜ ich 
budujemy, kupujemy dla najemców lokali komunalnych. Dla jasności, podam 
tylko, Ŝe sprzedajemy około 300 lokali rocznie. Jest to liczba, która jakby nie 
jest niczym zrekompensowana. My musimy podejmować działania 
dwutorowo. Zarówno pozyskiwanie lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego, 
tak jak będzie to miało miejsce w tym przypadku, jak równieŜ musimy się 
koncentrować na budownictwie komunalnym, czego wyraz daliśmy 
w uchwale poprzedniej, chcąc pozyskiwać działki pod budowę bloków 
komunalnych. Te i inne lokale, które zamierzamy nabyć, będą przeznaczone 
dla mieszkańców naszego miasta, między innymi dla mieszkańców takich 
budynków jak przy ul. Warszawskiej 20B i 20C. Czyli budynków na pasie 
rozdziału, koło Archiwum Państwowego, naprzeciw nowego hotelu IBIS. Te 
budynki będą rozebrane. Poprawi to znacznie wizerunek miasta w tym 
miejscu. Te lokale pozwolą na wykwaterowanie osób, które tam w tej chwili 
zamieszkują, nota bene w niezbyt dobrych warunkach i przeniesienie ich do 
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tych lokali. W ten sposób staramy się kreować politykę zmierzającą do tego, 
Ŝeby ten zasób się odnawiał a nie tylko kurczył. Występuje to nie tylko 
w Kielcach ale i w całej Polsce, ale chcemy temu przeciwdziałać. Z tego 
powodu proponujemy właśnie te dwie uchwały o których mówię. Przy ulicy 
Częstochowskiej 10 lokali a przy ulicy Opielińskiej 7 lokali.  
 
Radny Robert Siejka 
Wcale się nie dziwię panu dyrektorowi, Ŝe trudno mu było uzasadnić ten 
projekty uchwał, przynajmniej ja takie wraŜenie odniosłem, trzeba było mocno 
poszukać uzasadnienia. To z kurczeniem się zasobu, przemawia do mnie 
w części. To Ŝe miasto nie dysponuje wystarczającą ilością lokali 
mieszkalnych bo to jest zapis z uzasadnienia, to jest oczywiste i wszyscy 
z tego sobie doskonale zdajemy sprawę. RównieŜ zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak cięŜka jest dzisiaj sytuacja na rynku budownictwa mieszkaniowego, 
równieŜ budownictwa deweloperskiego. Kilka moich pytań: 
Jakie były kryteria wyboru tych ofert? Dlaczego akurat ten deweloper a nie 
inny? PrzecieŜ wielu działa na rynku. Dlaczego to akurat ta lokalizacja a nie 
inna? Dlaczego miasto nie ogłosiło przetargu? PrzecieŜ wielu deweloperów 
w Kielcach ma problemy, nie tylko firma Master Corp, której nie udało się 
sprzedać 10 lokali mieszkalnych a oni ogłaszali się dość długo, równieŜ 
w lokalnych mediach. I właściwie najwaŜniejsze pytanie, zasadnicze – ile 
miasto zapłaci za metr kwadratowy powierzchni tych lokali firmie Master 
Corp? 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Zanim poproszę pana dyrektora Marka Klikowicza o wyjaśnienie kryteriów 
dotyczących wyboru tych właśnie ofert. Odnośnie ceny. Cena będzie 
poprzedzona wyceną a następnie negocjacjami. To wszystko będzie zrobione 
zgodnie ze sztuką i tu Ŝadnych wątpliwości być nie moŜe.  
 
Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 
Jednym ze sposobów uzupełnienia tego o czym dyrektor powiedział jest 
zakup. Ogłosiliśmy w grudniu, Ŝe jesteśmy zainteresowani zakupem mieszkań. 
PoniewaŜ istnieje taka potrzeba i brakuje nam mieszkań. Było 9 ofert. 
Wybraliśmy te dwie oferty tylko z tego powodu, Ŝe są to lokale nowe, 
w nowym budownictwie, co nie jest bez znaczenia. Kupując te lokale, mamy 
rękojmię i gwarancję na te lokale, co nie jest bez znaczenia. Była jeszcze jedna 
oferta dewelopera Condite. Tam teŜ było sporo lokali, które mają dopiero 
powstać. Być na przełomie czerwca. Lokale, których na razie nie istnieją. 
Pozostałe oferty dotyczyły pojedynczych lokali, w róŜnych częściach Kielc. 
Lokale osób fizycznych. To były lokale juŜ zuŜyte. Nie chciałbym tu mówić 
o cenie, dlatego, Ŝe państwa zgoda na podjecie tego zadania, zakupu lokali 
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daje nam glejt do przystąpienia do negocjacji. PoniewaŜ w takim stanie 
w jakim są te lokale wyposaŜone, to nie nadają się do najmu. Nie mają białego 
montaŜu, nie mają podłóg, ChociaŜ jeŜeli chodzi o ul. Opielińską to mają 
podłogi, mają dodatkowe wyposaŜenie, są nieźle wyposaŜone. Nie wszystko 
to, czego my potrzebujemy od lokali mieszkalnych które dajemy w najem. 
Tamte oferty od osób fizycznych, ich ceny, były bardzo wysokie. Sięgały od 
4.300 do 4.700 za m2. Czyli bardzo wysoko. Podjęcie tej uchwały nie oznacza, 
Ŝe zakup dojdzie do skutku. Przystąpimy do negocjacji. JeŜeli właściciel tych 
lokali będzie w stanie, co sygnalizowaliśmy we wstępnym protokole, bo on 
musiał przedłoŜyć ofertę, Ŝebyśmy czekali na państw zgodę, musiał wyrazić 
zgodę na to, Ŝeby ją przedłuŜyć. JeŜeli się dogadamy, jeŜeli chodzi 
o wyposaŜenie i cenę, to oczywiście przystąpimy do zakupu.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Postaram się panu radnemu odpowiedzieć na pytanie, które zadał. Po pierwsze 
oferta była złoŜona szeroko, publicznie i kaŜdy mógł do niej przystąpić. Po 
przeanalizowaniu, okazało się dwie propozycje nas interesują z paru 
względów. Gdyby było ich więcej to najprawdopodobniej wystąpilibyśmy 
o zakup większej ilości mieszkań. jesteśmy zainteresowani nie zakupem 15 
mieszkań tylko nawet 50. Jakie argumenty były na tak? Pierwsza, zasadnicza 
rzecz to nie interesują nas pojedyncze mieszkania we wspólnotach 
mieszkaniowych, bo my wychodzimy z takiej polityki. Nie moŜe być tak, Ŝe 
mamy jedno mieszkanie we wspólnocie na 50 mieszkań a oczekiwania są 
potem bardzo wysokie od miasta jako od członka wspólnoty. Nie moŜe być 
tak, Ŝe z jednej strony wychodzimy z małego udziału we wspólnotach 
a z drugiej strony wchodzimy w takie. To były jedyne propozycje, gdzie kilka, 
lub kilkanaście mieszkań w jednej wspólnocie, czyli znaczący udział będzie 
miało miasto. Myślę, Ŝe rozstrzygającym jest to, Ŝe te mieszkania są małe. 
Nam nie są potrzebne mieszkania duŜe 80-90 m. Na nasze potrzeby, potrzeby 
komunalne, potrzebne są mieszkania od 30 do 50 metrów i takie propozycje 
od tych dwóch podmiotów dostaliśmy.  
 
Radny Robert Siejka 
W uzasadnieniu jest napisane jakie to są mieszkania i jaki jest ich metraŜ. Jest 
to 64,5 m2 w wielu przypadkach. To nie są małe mieszkania. to nie jest do 
50 metrów, jak pan Prezydent był uprzejmy przed chwil ą nas poinformować. 
Jest kilka mieszkań powyŜej 60m2. Pan dyrektor Klikowicz, zresztą nie tylko 
on, po raz kolejny przekonuje radnych, Ŝe to, Ŝe my się zgodzimy, to jeszcze 
nic nie jest przesądzone i nic nie jest powiedziane. Ale pan juŜ do nas nie 
wróci z tym tematem. Jak pan dzisiaj dostanie zgodę Rady na zakup tych 
lokali, to przecieŜ nie przyjdziecie i nie będziecie pytać, czy Wysoka Rada 
zgodzi się na zakup mieszkań za 3.500 zł czy 3.900 zł czy za 4.100 zł. Tą 
zgodę macie juŜ. JeŜeli ona dzisiaj zapadnie. Jeśli chodzi o brak lokali 
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komunalnych, socjalnych, to jest on widoczny. Kiedyś pan Prezydent się 
oburzył na moją wypowiedź, Ŝe za 2007 rok przy Kielcach w rubryce odbiór 
mieszkań komunalnych i socjalnych widnieje cyfra 0. To są fakty. To jest 
prawda. Teraz jeszcze jedno pytanie. Ta oferta została złoŜona przez określoną 
firmę deweloperską, na konwencie pytałem o cenę metra kwadratowego, pan 
Sekretarz Ŝe nie pamięta ale poda ta cenę. Czyli w tej ofercie cena jest? 
chciałbym się dowiedzieć, jaka jest cena wyjściowa, zaoferowana przez 
dewelopera. Chciałbym równieŜ, Ŝeby to było brane pod uwagę, Ŝe miasto 
dysponuje terenami pod budownictwo równieŜ komunalne i socjalne. W wielu 
przypadkach, na tej sali podejmowaliśmy decyzje o bezprzetargowej 
sprzedaŜy nieruchomości, gruntów budowlanych z przeznaczeniem na 
budownictwo mieszkaniowe na mieszkania spółdzielcze. Te spółdzielnie 
zazwyczaj bez przetargu kupowały grunt wliczając później w cenę metra 
kwadratowego zakup gruntu. Chcę powiedzieć, Ŝe jedna spółdzielnia w tym 
roku, w maju odda blok, postawiony na gruncie, który w ten sposób nabyła od 
miasta, wliczając 200 zł w metr kwadratowy koszt nabycia gruntu od miasta 
bezprzetargowo. Wychodzi Ŝe za metr kwadratowy nowiutkiego mieszkania 
3.790 zł. Dlatego pytam, ile pan deweloper w swej ofercie zaoferował za metr 
kwadratowy tych lokali mieszkalnych, jak pan dyrektor był uprzejmy 
zauwaŜyć, jeszcze bez białego montaŜu. 
 
Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 
Mamy chyba z róŜnych źródeł informacje, panie radny, dlatego, Ŝe odnosząc 
się do deweloperów a spółdzielni, które budują, są zupełnie inne ceny. Nawet 
jestem dysponentem takiej oferty z Domatora i znam cenę. Ale wracając do 
konkretów. Oferta na ul. Opielińskiej jest 4.000 zł za m2. To jest cena brutto. 
JeŜeli chodzi o Częstochowską – 4.100 zł za m2. JeŜeli chodzi o ul. Opielińską, 
to te lokale mają juŜ nawet podłogi, panele podłogowe, grzejniki są 
pozakładane. Jest więcej montaŜu wykańczającego. Tynki są wykończone, 
pomalowane itd. Tam niewiele potrzeba dołoŜyć, Ŝeby to był gotowy lokal do 
wynajęcia. takie byłyby ceny. Zdziwiony jestem tą ceną o której pan mówi, 
poniewaŜ KSM buduje na Sadach i z tego co ja wiem to jest 4.500 zł.  
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta 
To, co pan powiedział dzisiaj, Ŝe przekazujemy dla spółdzielni, sprzedajemy 
w trybie bezprzetragowym grunty, to tylko i wyłącznie na statutowe cele 
spółdzielni mieszkaniowych. Przypomnę, Ŝe był pan jednym z tych, który 
przychodził do mnie, Ŝeby wesprzeć spółdzielnię Domator i przekazać grunt 
pod budowę mieszkań przy ulicy Tektonicznej. 
 
Radny Robert Siejka 
Nie wiem czy ostatnie ad vocem do wypowiedzi pana Sekretarza Kozy. 
Odnoszę wraŜenie, Ŝe pan Sekretarz nie do końca zrozumiał moje intencje. Ja 
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nigdy w Ŝyciu  nie negowałem tego, Ŝe spółdzielniom sprzedajemy 
bezprzetargowo grunty. Ja będę popierał tę zasadę zawsze, bez względu na to, 
która to ze spółdzielni kupuje. Popieram to budownictwo, ten typ 
budownictwa. Pokazałem tylko, Ŝe sprzedajemy bezprzetargowo, oczywiście 
po niŜszej cenie i koszt metra kwadratowego, wybudowanego przez 
spółdzielnię mieszkania zawiera około 200 zł ceny gruntu. Twierdzę, Ŝe jeŜeli 
miasto, będzie budowało na swoich terenach bloki komunalne, czy socjalne, to 
będzie na pewno o te 200 zł taniej. jeśli chodzi o wypowiedź pana dyrektora 
Klikowicza, bo w pewnym stopniu zarzuca mi nieznajomość jeśli chodzi 
o ceny w spółdzielniach mieszkaniowych, ja mam umowę na jedno z mieszkań 
w tym bloku za 3.790 zł. SłuŜę panu tą umową. Mogę panu ją okazać, bo tam 
będę mieszkał.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Tu jakieś korupcyjne rzeczy wchodzą w grę. Ale to inna rzecz. PowaŜnie to 
pan Robert Siejka powierzchownie dotknął jednej rzeczy, tego, Ŝe od dawna 
mówi się o pewnych rzeczach. Jak się podejmuje pewne uchwały to mówi się: 
„uchwała kierunkowa”, „glejt”, „przyzwolenie na późniejszą działalność”, 
itd. Słyszeliśmy to, ja pamiętam i mogę wymienić pięć a moŜe było 
dwadzieścia takich tekstów, Ŝe tak kolokwialnie powiem. Mieliśmy parę 
nieruchomości. Mieliśmy te uchwały kierunkowe ale rzeczywiście nikt się nas 
nie pytał potem, czy zgadzamy się. Termomodernizacje były robione, badania 
energetyczne itd. Nikt tego nie wie. Nieruchomości były kupione itd. Nawet 
inne uchwały były przeprowadzane w ten sposób. Chciałbym tylko zwrócić 
uwagę, Ŝe zasadne moŜe wydaje się to, Ŝeby skończyć z takimi uchwałami 
kierunkowymi i w prosty sposób przyjść do Rady i powiedzieć tak: „panowie 
zgódźcie się i przeznaczmy w budŜecie 3 miliony złotych na zakup iluś tam 
mieszkań”. Jak mamy 3 miliony, to w prosty sposób dajemy ogłoszenie, czy 
robimy przetarg i wiemy za te 3 miliony ile mieszkań moŜemy kupić i o jakich 
parametrach. To moŜemy zapisać. Natomiast to się nie dzieje. Cały czas 
mówimy o tym, Ŝe uchwały kierunkowe, Ŝe „panowie będziecie jeszcze mogli 
o tym decydować w przyszłości”. Tak to wygląda. Pamiętam jeszcze jakby 
jedną kwestię, to teŜ do pana dyrektora Klikowicza. Uczestniczyłem z nim 
w pewnej audycji radiowej i mówił w niej o pewnym problemie 
z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi generalnie. Mówił o tym, Ŝe ludzie 
nie chcą mieszkać przy takich blokach, w takich terenach, przy mieszkaniach 
komunalnych. Zastanawiam się nad dwoma kwestiami. Pierwsza to jest taka 
do pana Klikowicza, czy ci mieszkańcy, którzy juŜ wykupili mieszkanie, bo to 
jest problem społeczny, moŜe się pojawić za chwilę, wiedzą Ŝe będą mieli 
sąsiadów, mieszkańców bloków komunalnych? śe tam te mieszkania 
komunalne powstaną. Drugie pytanie, bo pan dyrektor Pietrzyk, mówił, Ŝe te 
mieszkania są przeznaczone. A jeszcze jedno zdanie – o tych problemach 
społecznych mówił nie kto inny jak dyrektor Klikowicz. O sąsiedztwie 
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mieszkań komunalnych i socjalnych. Drugie pytanie do dyrektora Pietrzyka 
jest takie: powiedział Ŝe mają tam być wykwaterowani ludzie między innymi 
z IX Wieków Kielc, bo rzeczywiście budynek do wyburzenia, z Warszawskiej 
właściwie, precyzyjnie i pytanie jest takie, czy z nimi juŜ były rozmowy 
przeprowadzane i czy oni godzą się na wykwaterowanie do tamtejszej 
lokalizacji? Oni tam mają trafić, tak mówi pan dyrektor. Pytanie, czy wiedzą, 
Ŝe będą mieszkali przy torach i czy na to się zgodzili? 
 
Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 
Z dwiema rodzinami juŜ rozmawiałem na ten temat, jeŜeli chodzi 
o Warszawską 20 C. Z budynku, z którego będziemy ich usuwać. Natomiast 
z pozostałymi rodzinami jeszcze nie rozmawialiśmy, dlatego Ŝe jeszcze 
przedwcześnie takie rozmowy konkretyzujące wynajęcie lokalu zamiennego. 
To będą lokale zamienne. Tamte lokale są nasze, te teŜ będą nasze. Tylko jest 
to propozycja nowego lokalu w typie lokalu zamiennego. Nic poza tym. JeŜeli 
nie wykorzystamy tego zakupionego zasobu, który nabędziemy, to mamy 
wywłaszczenia pod ulicę śelazną. Nawet, jeŜeli tam się znajdzie rodzina 
biedna a są tam równieŜ rodziny biedne, których dochodów nie badałem, nie 
rozpocząłem procedury przydzielenia lokalu zamiennego, nie wiem jaki 
standard, a moŜe za ich zgodą, oni sami zrezygnują z pewnego, dobrego 
standardu tego mieszkania, bo tak się teŜ zdarza, to my proponujemy lokale 
socjalne za ich zgodą. Wcale nie jest powiedziane, Ŝe wszystkie rodziny, które 
tam się znajdują mają przejść. Będziemy do tego zmierzać ale musimy być 
równieŜ na to przygotowani, Ŝe będziemy musieli dysponować jeszcze innymi 
lokalami, moŜe mniejszymi w innej lokalizacji. Nie rozmawiałem ze 
wszystkimi rodzinami. Takie rozmowy dopiero zostały przeprowadzone 
w dwóch rodzinach, które są chętne. Chcą wyjść z tego budynku, bo dla nich 
jest teŜ uciąŜliwe mieszkanie w tym budynku. Nie bardzo mogą wychodzić 
z tej ulicy, poruszać się. Maja ograniczone pole manewru samochodami.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Chciałem dodać dwa słowa, poniewaŜ pojawiła się kwestia cen. Wspominał 
o tym pan Przewodniczący Siejka. Pamiętajmy, Ŝe to są tylko oferty. My 
zrobimy na tą okoliczność operaty szacunkowe i będziemy z nimi negocjować. 
Jest to nota bene bardzo cena informacja na ile pan ma umowę, bo będziemy 
mniej więcej wiedzieć jaką przyjąć pozycję negocjacyjną. To nie jest tak, Ŝe te 
oferty to jest cena wiąŜąca, którą my podejmiemy. Proszę pamiętać o jednym. 
My moglibyśmy w zasadzie nabyć te lokale na rynku od jakiegokolwiek 
podmiotu. Natomiast my zdecydowaliśmy się, dla jasności, przejrzystości, 
otwartości tych procedur, pan dyrektor ogłosił to w gazecie. Spłynęły oferty, 
jest wybór. Konkurencyjność jest zachowana. To nie jest tak, Ŝe jest tu jakaś 
dowolność w tej sprawie.  
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Radny Jan Gierada 
Słuchając tej dyskusji doszedłem do wniosku, jako inŜynier, nie jako radny, Ŝe 
miasto jest bardzo bogate. Jeśli ja dzisiaj słyszę w jakim stanie chcemy kupić 
budynki, po 4.000 zł, 4.100 zł. Do tego 20% bo wykończenie jest duŜo droŜsze 
jak stan surowy, nawet w części wykończone, to wychodzi metr kwadratowy 
budynku około 5.000 zł. Ja chętnie sprzedam swoje mieszkanie po 5.000 zł, 
wykończone kompletnie. PoniewaŜ jestem estetykiem, to dobrze jest 
wykończone. Chętnie taką ofertę złoŜę za 5.000 zł za metr kwadratowy. ja 
przypominam tylko o tym, ile kosztował metr kwadratowy budynku w TBS. 
Proszę zapytać ile to kosztowało. Pół tej ceny. Proszę zauwaŜyć, Ŝe staniały 
absolutnie materiały. Dlaczego miasto sprzedaje lokale uŜytkowe w centrum 
miasta, za którymi optowałem, Ŝeby sprzedać dla NZOZ-u, po 2.100 zł, 
2.150 zł za metr kwadratowy. W centrum miasta wiele. Kupuje po 4.100 zł. 
Mówi, myśmy negocjowali. Ja wiem jak te negocjacje będą wyglądać. 
Zamiast 4.100 zł zapłacimy 3.997 zł. I ludzie muszą jeszcze dołoŜyć po 
kilkaset złotych do tego, Ŝeby te budynki wykończyć. Są to jedne 
z najdroŜszych budowli. Czy miasto jest niezainteresowane, Ŝeby zaoszczędzić 
i budować lokale takim systemem jak TBS? Nie ma dzisiaj takiej moŜliwości, 
Ŝeby lokal o tym standardzie, o tym standardzie, porównuję jeden metr 
kwadratowy obiektu słuŜby zdrowia. Nie jest tajemnicą poliszynela, są to 
pieniądze publiczne, wczoraj został rozstrzygnięty przetarg. Jeden metr 
kwadratowy obiektu słuŜby zdrowia, gdzie są niskoprądowe instalacje, gdzie 
jest klimatyzacja, wentylacja, bloki operacyjne, gdzie jest podwójne 
zabezpieczenie energetyczne łącznie z aparatem prądotwórczym kosztuje 
około 9.600 zł za metr kwadratowy. To świat na krawędzi stoi, Ŝebym ja 
dzisiaj nie budował sam, tylko płacił po 4.100 za lokal niewykończony, czyli 
wykończony będzie kosztował 5.000 zł. tak nie wolno gospodarzyć. NaleŜy 
budować samemu. Proszę zapytać pana Prezydenta i wszystkich, sam się 
pytam, jak jest z lokalami. Często prasa pisała na temat Chęcińskiej. Jaka tam 
cena była oferowana przez syndyka? Chyba nie takie kwoty. Widziałem te 
lokale bo tam jeŜdŜę nie raz do AGD jakiś sprzęt kupić i dlaczego to nie jest 
kupowane? Dlaczego w ogóle nie jest budowane? Są urzędnicy w tym 
magistracie, którzy z takich decyzji się po prostu śmieją. Nie wolno za takie 
ceny kupować lokalu komunalnego czy on ma 50 m2 czy 40 m2, czy 60m2. Po 
prostu są to ceny nie do przyjęcia.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Odpowiem panu, panie inŜynierze, teŜ jako inŜynier, ale równieŜ czytający 
róŜnego rodzaju statystyki. Kielce są jednym z najtańszych miast w Polsce. 
Dlatego, Ŝe np. w Krakowie trudno jest kupić mieszkanie poniŜej 9.000 zł. 
W Kielcach o ile ja wiem, poniŜej 4.500 zł jest niezwykle trudno kupić 
mieszkanie. Nie wiem, moŜe się obracamy w innych rzeczywistościach. Ja 
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panu dzisiaj twierdzę, jako inŜynier, Ŝe nie opłaca nam się budować, bo 
wybudujemy droŜej, niŜ kupimy od dewelopera. Jestem o tym przekonany. 
JeŜeli uwaŜamy, Ŝe grunt na którym budujemy nic nas nie kosztuje, to inaczej 
liczymy koszty realizacji. Ja wolę mieć gotowe mieszkanie a grunt sprzedać za 
określone pieniądze. Nie ma nic za darmo. Grunt za darmo teŜ nie jest. 
Mieszkanie, które się dziś kupuje na wolnym rynku, nie jest mieszkaniem 
wykończonym. Proszę sobie wziąć jakąkolwiek gazetę i zobaczyć propozycje 
na kilku stronach i proszę mi znaleźć nowe mieszkanie poniŜej 4.000 zł za m2. 
Chciałem powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. MoŜemy się tu sprzeczać, tylko 
Ŝe to jest sprzeczanie bezprzedmiotowe. Pan radny Gągorowski wprowadza 
coś, co jest nieprawdziwe. Sugeruje, Ŝe my chcąc ominąć Radę podejmujemy 
kierunkową uchwałę, potem juŜ nikogo się nie pytamy. Szanowni państwo my 
nie mamy pieniędzy w budŜecie na te zakupy. Czyli co teraz się musi stać? 
Nie moŜemy zlecić wyceny. Jesteśmy sparaliŜowani. Albo kupujemy albo nie. 
JeŜeli mamy ochotę kupić musimy od was dostać glejt na to, podejmujemy 
cały proces negocjacyjny. My nie mówimy dzisiaj o cenie. Cena jest dzisiaj 
taka jaką złoŜyli ofertę. To za ile kupimy, będzie wynikać z paru parametrów 
i wrócimy tu do państwa. Jaką macie gwarancję, Ŝe wrócimy? Bo nie mamy za 
co tego kupić. Proszę przejrzeć budŜet  pokazać mi palcem w którym miejscu 
jest zapis, Ŝe mamy kupić mieszkania. Nie ma takiego zapisu. Dlatego 
wrócimy do państwa i wtedy powiemy: kupujemy za 4.200, 5.800 czy 3.200. 
Ja tego dzisiaj nie wiem. Dyskutowanie na ten temat nie ma najmniejszego 
sensu.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Chciałbym kilka uwag, ustosunkować się do wypowiedzi pana dyrektora 
Klikowicza. Pan dyrektor Klikowicz twierdzi, Ŝe w przetargu złoŜyły pięć czy 
sześć, czy osiem. My na Komisji Komunalnej mieliśmy powiedziane, Ŝe 
startowały tylko dwie firmy. Nie wiem ale to nie będziemy sprawdzać. 
W kaŜdym bądź razie, pan dyrektor twierdzi, Ŝe te mieszkania, które zostały 
zaoferowane przez deweloperów, to te mieszkania nie spełniają jakby 
wymogów miasta. Czyli nie ma białego montaŜu, nie ma podłóg, nie ma 
pewnego wyposaŜenia, jak to pan dyrektor twierdzi. To ja się zastanawiam, po 
co naleŜało ogłaszać to w prasie? NaleŜało ogłosić przetarg i w specyfikacji 
moŜna było wszystko dokładnie opisać. śe miasto chce mieszkania o takiej 
powierzchni, z takim wyposaŜeniem, w takim miejscu. Wszystko moŜna 
w warunkach szczegółowych, w specyfikacji moŜna było określi ć. jeŜeli by to 
było wszystko określone i było podane w formie jako przetarg, to jest dostępu 
elektronicznego, podejrzewam, Ŝe na pewno zgłosiłoby się więcej 
deweloperów. Jak wiadomo, na rynku kieleckim jest problem ze sprzedaniem 
mieszkań i wszyscy o tym wiemy. jeŜeli by była taka sytuacja to nie 
mielibyśmy dzisiaj problemu. Teraz tak, będą negocjacje, czy wanna taka? 
Czy podłoga taka? JeŜeli byśmy w szczegółowych warunkach określili, to tego 
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problemu byśmy nie mieli, bo by wystartowało tyle firm i takie warunki, które 
miasto nałoŜyło i wtedy byśmy mogli wybrać oferty. Dopiero bylibyśmy 
wiarygodni. Tak to negocjacje. Ja mówię, moŜe wanna być za pięć tysięcy 
a wanna moŜe być za tysiąc złotych. Tu się nam mówi, Ŝe problem mieszkań 
socjalnych, komunalnych. Proszę państwa, wiadomo, Ŝe problem węzła 
śelaznego to jest od pięciu lat. To nie jest od dzisiaj. Wiadomo było, Ŝe tych 
ludzi trzeba będzie wysiedlić. Ten problem trzeba było pięć lat myśleć 
wcześniej a nie w tej chwili. Myślę, Ŝe to jest troszeczkę spóźnione działanie. 
Wtedy to nie ma popłochu, Ŝe musimy tym ludziom dać mieszkania. Ale to 
mówię, projekt był pięć lat, czy sześć lat Ŝe to będzie budowane. Popieram 
kolegę Janka. TBS Świętokrzyski, sam pan Prezydent wystąpił z propozycją 
tych mieszkań na Chęcińskiej i oni proponują 2.300 zł za m2. Co prawda nie są 
wykończone. 70 mieszkań jest wolnych, które moŜna wykończyć. Część 
mieszkań jest zamieszkałych, część jest dopiero do wykończenia. JeŜeli by pan 
włoŜył tam inwestycje, to mielibyśmy juŜ problem rozwiązany. Nie tylko 
z Warszawską, nie tylko na węzeł i inne. Z tym problemem staniemy niedługo. 
Myślę, Ŝe najlepszą formą jaka powinna być to powinien być przetarg 
z określonymi warunkami w specyfikacji. Wykończenie moŜe być droŜsze, 
znacznie przekraczać koszty które pan dyrektor Klikowicz powiedział 
4.100 zł.  
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta 
Wyjaśnię, jako mieszkaniec ulicy Chęcińskiej i sąsiad tego TBS-u. Tam do 
sprzedanie były po 2.500 zł mieszkanie z lokatorem. Czyli zamieszkałe. 
Natomiast resztę mieszkań moŜna sobie wskazać w powietrzu. Jan Gierada 
mówi, Ŝe jeździ do Domgosu kupować, to wie jak to wygląda. Pan Syndyk 
chciał sprzedać i chce sprzedać te mieszkania w sposób następujący: 
mieszkania wykończone, w których mieszkają ludzie, oni nie spłacili 
kredytów – za to chce 2.500 zł za m2. Natomiast resztę, której w duŜej części 
nie ma, została ludziom sprzedana. Tylko Ŝe tych mieszkań nie ma. On je chce 
sprzedać.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
W sumie to pan Prezydent Sygut mnie wyręczył. Rzeczywiście ta Chęcińska 
to troszeczkę takie naduŜycie niektórych radnych. To jest pewna kompleksowa 
propozycja, która był łącznie z lokatorami, łącznie z pewnymi zaszłościami, 
które naleŜy uwzględnić. ta cena 2.500 zł, gdyby to były mieszkania puste 
z pewnością byłaby bardzo atrakcyjna. Natomiast syndyk, o ile pamiętam 
z rozmów miedzy innymi z radnymi, nie dopuszczał sposobu sprzedania 
w częściach.  
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Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Proszę państwa, to, Ŝe miasto potrzebuje lokali socjalnych, komunalnych to 
nie jest dla nikogo tajemnicą i to nie powinno w ogóle być przedmiotem 
naszego sporu. Nie ma naszej koleŜanki Reginy Zapały, która jest w Komisji 
Mieszkaniowej. Myślę, Ŝe ona najlepiej moŜe określi ć wielkość tego 
problemu. JeŜeli chcemy, Ŝeby cokolwiek w mieście się zmieniało to musimy 
się wykazać dosyć elastycznym myśleniem. Ta polityka, która jest nam 
proponowana przez pana Prezydenta Lubawskiego i jego urzędników moim 
zdaniem wykazuje znamiona nie dość, Ŝe logicznych działań ale teŜ 
elastyczności w myśleniu i w działaniu. Byłbym ostatnim człowiekiem, który 
chciałby zarzucić władzom miasta, które powinny i dbają zupełnie 
przyzwoicie o stan finansów miasta, aby komuś oprócz tego, Ŝe dają lokal 
fundowali jeszcze wannę za 5.000 zł. Jest gdzieś granica absurdu, której 
zdecydowanie nie wolno przekraczać. Wierzę w to, Ŝe te mieszkania są 
potrzebne teraz. Oczywiście mają panowie wypowiadający się przede mną 
duŜo racji. O kwestii węzła przy ulicy śelaznej i innych tego typu 
konieczności tego typu, które powstają moŜna było pomyśleć wcześniej. Jest 
takie powiedzenie, a jak wiadomo przysłowia są mądrością narodu: „lepiej 
późno, niŜ wcale”. Dobrze, Ŝe coś się w tym momencie zaczęło dziać 
w zakresie pozyskiwania mieszkań. I dobrze. Natomiast co do kwestii 
wymogów, bo tu pan dyrektor Klikowicz był przez kogoś przepytywany na 
okoliczność tego, czy ci ludzie się tam zgodzą przenieść czy nie. Po pierwsze 
myślę, Ŝe będzie bardziej kompetentny pan dyrektor Pietrzyk i dyrektor 
Klikowicz, Ŝeby panom odpowiedzieć na to ale nie za bardzo będą mieli 
wybór. Dlatego, Ŝe jeŜeli taki lokal zostanie przez miasto wskazany, to oni po 
prostu będą się musieli wyprowadzić. Druga sprawa, gdybym ja miał wybrać, 
czy mam mieszkać przy ulicy Częstochowskiej, czy pomiędzy dwoma 
pasmami jezdni, w budynku na chyba najbardziej ruchliwym skrzyŜowaniu 
w Kielcach, a ja wychowałem się na Herbach i doskonale znam tamtą 
lokalizację, zresztą byłem radnym z tamtego okręgu w poprzedniej kadencji. 
Gdyby mnie dano alternatywę wyprowadzenia się z tego budynku, który się 
sypie i jak go nie wyburzymy, to on się sam zawali, prędzej czy później, bo 
jego stan techniczny jest taki jaki jest, do w miarę cichej okolicy, jaką jest ta 
ulica, o której mówiłem, to ci ludzie musieliby być niespełna rozumu, zęby 
z tego nie skorzystać. Nie sądzę, Ŝeby byli. Po drugie, te mieszkania, które 
zostały wskazane w uzasadnieniu uchwały i ich metraŜ. Ja bym nie 
dramatyzował panie radny, zwracam się tu do Roberta Siejki, Ŝe mieszkania 
mają 54 metry. To nie jest jakiś szczególny luksus i rewelacja. faktem jest, Ŝe 
mieszkania, które tu zostały wskazane w granicach 65 metrów, mogą budzić 
pewne wątpliwości, dlatego sugerował bym rozwagę przy wybieraniu tej 
oferty.  
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Radny Robert Siejka 
Ja nie dramatyzuję panie radny. Ja tylko sprostowałem wypowiedź pana 
Prezydenta, który mówił, Ŝe tam są lokale od 30 do 50 metrów, bo na takich 
najbardziej miastu zaleŜy. A informacja była nieprecyzyjna poniewaŜ 65-cio 
metrowe mieszkania w tej ofercie się znajdują.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
W związku z tym, Ŝe padł wniosek formalny o zamknięcie listy mówców, 
poddaję go pod głosowanie:  
 
Za    – 20 
Przeciw   – 5 
Wstrzymało się  – brak 
Zamknięto listę mówców.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam zamknięcie listy mówców, oczywiście po wypowiedziach tych 
osób, które zgłosiły się wcześniej. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałem w krótkich słowach odnieść się do pewnych kwestii, które 
troszeczkę mnie poruszyły, bo to chyba jakieś niezrozumienie do końca wątku 
z Chęcińską. My nie kupiliśmy lokali za 2.500 zł z lokatorem, do którego 
mielibyśmy jeszcze jakieś zobowiązania. Wszystkie zobowiązania reguluje 
syndyk. To jest wszystko w upadłości. Oni nie mają juŜ jakichkolwiek 
uprawnień. My moŜemy sprzedać te mieszkania tym, którzy tam mieszkają. 
Część pieniędzy moŜemy odzyskać. Te budynki, które są niewykończone 
wykończyć stosunkowo niewielkim nakładem środków i mieć gotowe lokale 
dla celów komunalnych. To jest tylko sprawa decyzji i wyboru. Tutaj tylko 
niepokoi sugerowanie podejrzanych ciemnych interesów, które nam jako 
miastu próbuje się zaoferować. Jeśli chodzi o samą sprawę Częstochowskiej. 
Na pewno warto jest zastanowić się nad zakupem mieszkań. Oczywiście 
zgadzam się równieŜ z moimi przedmówcami, Ŝe zaniedbana jest trochę 
sprawa budownictwa komunalnego, poniewaŜ to jakby po wprowadzeniu 
programu zaczęło się mówić o zasobach mieszkaniowych. Ale to juŜ jest 
pewien poślizg. Jakieś zaległości, zaniedbania pozostały. W tej chwili, jeŜeli 
mówimy o zakupie mieszkań, praktycznie, rzeczywiście, waŜna jest cena. Ja 
bym się tu nie spierał o samą lokalizację, bo lokalizacja wcale nie jest gorsza 
ani lepsza. Chodzi tylko o to, Ŝeby wybrać optymalnie mieszkania jeśli chodzi 
o kryterium ceny. JeŜeli tu nie będziemy mieli wątpliwości to praktycznie 



 62 

rzecz biorąc moŜemy spróbować częściowo ten problem przynajmniej 
zminimalizować.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Dwie kwestie, waŜne społecznie, wymagają wyjaśnienia. Pierwsza to jest 
Świętokrzyski TBS. Musimy mieć świadomość, Ŝe skrzywdzono tam sto 
kilkadziesiąt rodzin, w sposób dramatyczny. Oszczędności całego Ŝycia, 
zostały zmarnotrawione tym ludziom. To jest wielki dramat. Tylko dlatego, Ŝe 
to są nasze, kieleckie rodziny złoŜyliśmy ofertę syndykowi za 15 mln. zł, na 
przejęcie tego bałaganu. To nie jest tak, Ŝe tam moŜna było wejść, moŜna 
z tego mieć poŜytki. ta oferta została złoŜona, świadkiem jest pan Gruszewski, 
gdzie zastanawialiśmy się jak pomóc tym ludziom. Dla pana syndyka było to 
za mało. Trudno. To była prywatna inicjatywa, więc my nie moŜemy, nie 
bilansując kosztów i zakładając rozsądnych rozwiązań, dawać im pieniądze. 
To jest niezgodne z zasadą gospodarności. Ten temat uwaŜam za zamknięty 
i proszę ze względów społecznych nie poruszać juŜ tego tematu. Bo 
poruszamy wnętrza tych stu kilkudziesięciu rodzin, którym zrobiono wielką 
krzywdę. Druga rzecz, którą pan Marek Wołowiec powiedział, Ŝe od pięciu lat 
mówimy o śelaznej i to świadczy, Ŝe jesteśmy złym gospodarzem. Nie 
jesteśmy. Przypominam, a moŜe pan nie wie, Ŝe w tym roku oddamy budynek 
komunalny na Czarnowie na 54 rodziny, budynek socjalny na ulicy 
Ściegiennego na 29 rodzin. To jest głównie przeznaczone pod wysiedlenia 
ulicy śelaznej. Tu nie ma tego dylematu. Dylemat, który się zrodził to jest 
ostatnia sprawa związana z Warszawską 20. Ale to nie jest koniec świata. 
JeŜeli nie kupimy tego, to na pewno w inny sposób tą sprawę załatwimy, 
chociaŜ myślę, Ŝe to jest dobry sposób, Ŝeby ten fragment miasta 
ucywilizować.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 5 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/773/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez gminę Kielce prawa własności 
lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 23. 
 
Do pkt. 8.23 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
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Kielce prawa własności nieruchomości lokalowych połoŜonych w Kielcach 
przy ul. Opielińskiej 15. 
Myślę, Ŝe rozwaŜaliśmy w odniesieniu do tych dwóch uchwał. One są 
identyczne. Wydaje mi się, Ŝe ja juŜ swoje uzasadnienie przedstawiłem przy 
okazji ul. Częstochowskiej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 6 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/774/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości lokalowych połoŜonych w Kielcach przy ul. Opielińskiej 15. 
 
Do pkt. 8.24 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wynajęcia budynku 
„E” połoŜonego na terenie nieruchomości przy ulicy Kościuszki 25 
w Kielcach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu. 
Budynek E to budynek za głównym budynkiem szpitala. Przedmiotem 
uchwały jest wynajęcie go dla nzoz-u Laboratorium Analiz Medycznych 
z siedzibą przy ulicy Olszewskiego, ale wynajmującym pomieszczenia 
Szpitala Miejskiego. Niestety nzoz będzie musiał się wyprowadzić z tych 
pomieszczeń w budynku głównym, natomiast chciałby zająć pomieszczenia 
w budynku, który znajduje się za budynkiem głównym. Chcemy im to 
umoŜliwi ć. Dlatego zwracamy się do Wysokiej Rady z prośbą o wyraŜenie 
zgody. Dla usunięcia wątpliwości dodam tylko, Ŝe stawka czynszu, która była 
w budynku głównym Szpitala będzie analogiczna dla czynszu w budynku E. 
 
Radny Jan Gierada 
Jaka to będzie kwota?  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
30 zł + VAT za metr kwadratowy.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/775/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie wynajęcia budynku „E” połoŜonego na terenie 
nieruchomości przy ulicy Kościuszki 25 w Kielcach oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 
Do pkt. 8.25 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy Zagórskiej oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
To jest szczególny przypadek. To jest mała nieruchomość o pow. 56 m2, 
zabudowana małym pawilonem handlowym. Zwracamy się do Wysokiej Rady 
z prośbą o wydzierŜawienie jej jeszcze na okres dwóch lat. Dlatego, Ŝe 
z wnioskiem takim, zwróciła się do nas obecny dzierŜawca. Jest to starsza 
osoba, schorowana, która posiada zaległości z tytułu dzierŜawy. Bardzo prosi 
nas, o to, Ŝeby wyrazić jej zgodę na jeszcze dwuletni okres dzierŜawy, Ŝeby 
miała z czego czerpać poŜytki, Ŝeby móc nam spłacić zaległości.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIII/776/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicy Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 8.26 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ul. Bernardyńskiej. 
To jest uchwała, która została dzisiaj zgłoszona. Jest to zwykła sprzedaŜ 
w trybie przetargowym. Zdecydowaliśmy się wprowadzić ją, dlatego, Ŝe jest 
bardzo duŜe zainteresowanie ta nieruchomością. Chcielibyśmy jak najszybciej 
przystąpić do procedur przetargowych, Ŝeby ją szybko sprzedać.  
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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 XXXIII/777/2009  z dnia 
12 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Bernardyńskiej. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przekazuję prowadzenie obrad panu Krzysztofowi Słoniowi 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 
Obrady prowadzi Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Mariusz Goraj; 
2. Tomasz Bogucki; 
3. Jacek Nowak; 
4. Adam Jaskóła; 
5. Robert Siejka; 
6. Alicja Obara; 
7. Witold Borowiec; 
8. Włodzimierz Wielgus; 
9. Regina Zapała. 

 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc /w odniesieniu do interpelacji pani 
radnej Alicji Obary dot. Kieleckiego Teatru Tańca/ 
Szanowna pani radna. Proponowałbym, Ŝeby troszeczkę przemilczeć wokół 
Kieleckiego Teatru Tańca. Zawierucha juŜ była w mediach. Niestety moŜe to 
tylko zaszkodzić tej instytucji kultury i mówię to z całą odpowiedzialnością. 
JeŜeli przyjrzymy się jaki był sposób dochodzenia do tych 900.000 zł 
a zaczynaliśmy niedawno od 350.000 zł. JeŜeli mamy świadomość, Ŝe 
w ubiegłym roku było to 750.000 zł, Ŝe drugie tyle Teatr zarabiał między 
innymi na odpłatnym szkoleniu dzieci i młodzieŜy. śe tak naprawdę 
18 tancerzy nie moŜe zarabiać po 1.200 zł. Proszę to uszanować, ja uznaję 
zasadę autonomiczności wszystkich szkół, placówek kultury itp. zarządzania 
tymi pieniędzmi. Oczywiście w ramach przepisów i moŜliwości. Być moŜe, 
gdyby było dwa razy więcej koncertów, które kosztują nas bardzo duŜo. LeŜy 
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w tej chwili promocja. To jest problem. Ja zapewniam państwa, Ŝe gdybyśmy 
dzisiaj podjęli decyzję Ŝe nie 900.000 zł tylko 1.900.000 zł, to za dwa lata 
będzie ten sam problem. To jest taki problem, który dotyka równieŜ sportu. 
JeŜeli dzisiaj z Koroną ktoś odejdzie do Legii to my nie moŜemy powiedzieć 
Ŝe nie damy pięć milionów na Koronę tylko dziesięć, Ŝeby najlepsi piłkarze 
nam nie odchodzili. To jest pułapka. Proszę się nie dać złapać w tą pułapkę. 
JeŜeli będziemy się obnosić z tymi problemami, a nie dotyczy to tylko tej 
jednostki, to będziemy im szkodzić.  
 
Do pkt. 10 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Szanowne koleŜanki i koledzy, dziś otrzymaliście przekazany materiał na 
temat MłodzieŜowej Rady Miasta. Dlaczego? Dlatego Ŝe ten projekt przewija 
się w naszych dyskusjach. Ja jestem radną dwa lata, To się przewija na pewno 
przez te dwa lata w dyskusjach wśród niektórych radnych. Rozmawiałam na 
ten temat równieŜ z Przewodniczącym. Myślę, Ŝe temat jest do dyskusji 
i powinniśmy nad tym mocniej się zastanowić. A juŜ pewna jestem tego po 
dzisiejszej sesji. Trzeba rozwijać wiedzę na temat samorządu, szczególnie 
samorządu lokalnego. Szczególnie tego, jak naleŜy postępować. Rozwijać 
równieŜ świadomość obywateli. W państwie demokratycznym, którym Polska 
jest w sumie od 20 lat i to jest dobry moment, byśmy podjęli decyzję o tym, 
Ŝebyśmy zaczęli rozmawiać. Ja specjalnie dzisiaj złoŜyłam to do pana 
Przewodniczącego jako projekt uchwały powołującej MłodzieŜową Radę 
Miasta. Chciałabym, aby ten projekt kaŜdy z radnych przeczytał. Wiem, Ŝe 
wielu radnych zajmuje się pracą z młodzieŜą. Ja swoje doświadczenia na temat 
MłodzieŜowej Rady Miasta, tego czy ona powinna być w Kielcach, czy nie 
weryfikowałam przez pięć lat inicjatyw, które robiliśmy w ramach pewnego 
stowarzyszenia. Często rozmawialiśmy teŜ na temat rozwiązań, z którymi 
państwo będą mogli się zapoznać, to jest Statut MłodzieŜowej Rady Miasta 
i ordynacja wyborcza. te projekty nie były tworzone ad hoc. Te projekty 
powstawały przez kilkanaście miesięcy, po konsultacjach z przedstawicielami 
poszczególnych miast, w których istnieją młodzieŜowe rady. Mam nadzieję, Ŝe 
w dzisiejszej sytuacji dorośli śmy do tego, aby rozpocząć taką prawdziwą 
rozmowę, nie dywagując czy ta rada powinna być czy nie. KaŜda alternatywa 
edukowania młodych ludzi w kwestiach samorządności, demokracji, władz 
lokalnych, jak się w nich znajdować, jest w moim przekonaniu słuszna. 
RównieŜ jest pewnego rodzaju sprawdzianem dla nas jako radnych. To my, 
jako osoby publiczne, jako radni tego miasta teŜ powinniśmy dbać o to, aby tą 
młodzieŜ edukować. To jest zapisane w ustawie ale nie chodzi tu o ustawy 
i prawo. Chodzi raczej o to, Ŝe dwadzieścia lat zmagamy się z wprowadzeniem 
stabilnej demokracji w Polsce. Przed nami jeszcze kawał roboty do 
wykonania. Mam nadzieję, Ŝe ta dyskusja, nad projektem, który państwu 
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przedstawiłam będzie bardziej merytoryczna, bardziej konkretna. Mam 
nadzieję, Ŝe usłyszę od państwa opinię. Wiem, Ŝe teraz zostanie skierowane to 
do prawników ale chciałam poznać równieŜ państwa opinie. Chciałabym, 
Ŝebyśmy na ten temat w sposób merytoryczny, spokojny, nie na łamach prasy, 
dlatego w tym punkcie jako ostatnim to mówię¸ porozmawiali. Mam nadzieję, 
Ŝe państwo wesprą taką właśnie inicjatywę, jaką jest w tym przypadku 
MłodzieŜowa Rada Miasta, która jest w moim przekonaniu pewnego rodzaju 
alternatywą edukowania młodych ludzi. MoŜe w sposób praktyczny będziemy 
w stanie bardziej zachęcić do zgłębiania wiedzy na temat samorządy, naszej 
pracy, pracy Prezydenta. To równieŜ się tyczy mocno jeŜeli chodzi o władzę 
wykonawczą. Zachęcam do przeczytania tego materiału. Niestety ma 
kilkanaście stron. Naprawdę zachęcam. Zachęcam do dyskusji na poziomie 
bardziej merytorycznym niŜ emocjonalnym.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
Pół Ŝartem, półserio. Ku pokrzepieniu serc dla pana radnego Wielgusa, jeśli 
chodzi o odpowiedzi na róŜnego rodzaju interpelacje, ja w teczce noszę taką 
odpowiedź. To było bardzo. Nie dla mnie. Odpowiedź na interpelację z dnia 
23.11.1994. Pan Wiceprezydent Miasta Kielce Wojciech śelezik się pod tym 
podpisał. W punkcie 4 odpowiedź jest taka: „Ewentualna rewizyta 
przedstawicieli miast włoskich, ewentualnie pociągnie za sobą ewentualne 
koszty”. Tak, Ŝe niech się pan nie przejmuje. Wszystko jest w normie.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Nie ma wśród nas niestety pana dyrektora Zygmunta Mazura, ale chciałbym 
się dowiedzieć, kiedy ten elektroniczny system, którym się posługujemy 
w procedurze głosowań, udzielania głosu i innych prac sesyjnych, zacznie 
poprawnie działać. Wielkimi krokami zbliŜamy się, a w tym momencie tak 
naprawdę to my się go uczymy i uczą się równieŜ technicy, dziarsko obsługi 
tego systemu. Natomiast on działa jak działa. To wielokrotnie budzi wesołość, 
ale w momencie, kiedy w statucie miasta znajdzie się zapis o tym, Ŝe wiąŜące 
są wyniki głosowania z tych urządzeń elektronicznych, to ewentualnie moŜe 
się zdarzyć, Ŝe moŜemy na przykład nie udzielić absolutorium pracodawcy 
pana dyrektora Mazura, bo tak system zadziała. Chciałbym, Ŝeby on wreszcie 
zaczął funkcjonować tak, jak funkcjonować powinien. Raz, Ŝe przedłuŜa to 
nasze siedzenie tutaj a dwa, bardzo często powoduje jakieś dziwne sytuacje, 
których być nie powinno. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Po raz kolejny zauwaŜam, Ŝe do końca obrad, na sali niewiele osób zostaje. 
Dzisiaj to jest jakiś protest song jednego klubu. ChociaŜ nie tylko. Niektórzy 
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z tego klubu wytykali nieobecność innym a sami postępują podobnie. Szkoda, 
Ŝe ich nie ma, bo nawet jednym zdaniem nie zająknął się kolega Robert Siejka 
mówiąc o nieruchomości przy ulicy Warszawskiej, Ŝe była przedmiotem 
opiniowania i obrad Komisji BudŜetu i Finansów i chyba dwustronicowa 
opinia w tej sprawie była przekazana zarówno ze strony Komisji BudŜetu jak 
i ze strony Komisji Komunalnej do Prezydenta, zanim ten podjął ostateczną 
decyzję odnośnie zrezygnowania z ubiegania się o nakłady. Gwoli ścisłości, 
Ŝeby nie było tak, Ŝe jest tylko bicie w jedną stronę to uznałem, Ŝe trzeba się 
odezwać. NiezaleŜnie od tego, patrząc na te ławy, mam apel do pana 
Przewodniczącego, Ŝeby następna sesja, która ma być za miesiąc, po pierwsze 
była zaplanowana przez wszystkich radnych do samego końca. To jest raz 
w miesiącu i tak naprawdę nie jest za wiele, czasami bywały i bywają, Ŝe jest 
ich więcej niŜ raz w miesiącu. śeby kaŜdy zaplanował czas a nie uciekał 
z sesji. PoniewaŜ na ten termin przypada Walne Zgromadzenie Związku Miast 
Polskich a ja chciałbym uczestniczyć w sesji od początku do końca, upraszam 
się Ŝeby sesja zaczęła się nie później niŜ o godzinie 8. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tak się stanie.  
Bardzo proszę, Ŝeby ci, którzy tu jeszcze pozostali, za kilka dni o sobie 
pamiętali Ŝyczliwie. Jest to co prawda dzień zakochanych ale teŜ moŜna to 
podciągnąć pod dzień Ŝyczliwości. Wspominajmy w tym dniu siebie 
nawzajem. Były na sesji teŜ akcenty Walentynkowe, prezenty, są kwiaty.  
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
12 lutego 2009 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


