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Protokół Nr XXXV/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2009 roku, w godz. 11.00 – 11.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny – 
radny Stanisław Góźdź. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Witam panie i panów radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 
Sekretarza, panią Skarbnik a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z 
naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Dzisiejszą sesję zwołałem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta 
Kielce a dnia 1 kwietnia 2009r. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Porządek obrad sesji 
1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce pełnomocnictwa do zatwierdzania 
projektu Powiatu m. Kielce pn.: „Dyplom szansą na przyszłość – 
stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok 
akademicki 2008/2009” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i BudŜetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Priorytet II, 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; 

2) uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w 
ramach projektu „Dyplom szansą na przyszłość – stypendia dla studentów 
zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” w 
ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i BudŜetu Państwa, z autopoprawką; 
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3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 
2009 rok. 

 
3. Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę  
o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Pkt. 2. 1 
 
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Kielce pełnomocnictwa do zatwierdzania projektu Powiatu m. Kielce pn.: 
„Dyplom szansą na przyszłość – stypendia dla studentów zamieszkałych na 
terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa w ramach Działania 
2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 
Priorytet II, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXV/811/2009 z dnia 8 
kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce 
pełnomocnictwa do zatwierdzania projektu Powiatu m. Kielce pn.: „Dyplom 
szansą na przyszłość – stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta 
Kielce na rok akademicki 2008/2009” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa w ramach Działania 2.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Priorytet 
II, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
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Pkt. 2. 2 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach 
projektu „Dyplom szansą na przyszłość – stypendia dla studentów 
zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” w 
ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXV/812/2009 z dnia 8 
kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i 
przekazywania stypendiów w ramach projektu „Dyplom szansą na przyszłość – 
stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok 
akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa 
 
Pkt. 2. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2009 rok 
Związne to jest z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych kwoty 3,8mln zł z 
zadań, które państwu wymienię. OtóŜ 1,5 mln zł proponujemy przenieść z 
zadania n. „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej odcinka od ul 
Grunwaldzkiej do granic miasta”. Ta kwota bierze się stąd, ze inwestycja ta 
będzie realizowana w zakresie mniejszym niŜ planowano, a wcześniej to 
zadanie miało być współfinansowane ze środków unijnych, teraz zmienia się 
koncepcja. Ponadto 1,3 mln zł proponujemy przenieść z zadania pn. „ Budowa 
dróg wraz z kanalizacja deszczowa w osiedli Ostra Górka – I etap”. Środki biorą 
się stąd , Ŝe na tym zadaniu następują pewne zmiany zmienia się forma realizacji 
tego zadania zadanie to będzie teraz realizowane jako inwestycja miejska z 
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uwzględnieniem wkładu mieszkańców. Pozostała kwotę 1 mln zł proponujemy 
zdjąć z zadania pn. „budowa podczyszczalni wód deszczowych przy ul, Pakosz 
wraz z budowa kolektora deszczowego w ul. Pakosz ,Dzika i OkręŜna”. Tę 
kwotę 3,8 mln zł proponujemy przenieść na nowe zadanie inwestycyjne, które 
miałoby nazwę „Wykupy lokali mieszkalnych”, zgodnie z uchwałami z dnia 12 
lutego br. Jak zostanie to zadanie zrealizowane to mamy duŜe szanse na 
refundację 30 % właśnie tej wartości, dlatego Ŝe właśnie weszła w Ŝycie ustawa 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych 
noclegowni i domów dla bezdomnych, która przewiduje takie dofinansowanie. 
Proszę, zatem o uchwalenie proponowanych zmian. 
 
Radny Robert Siejka 
Chciałbym uzyskać informacje od pani Skarbnik. Zgodnie z deklaracją 
wcześniejszą pana Prezydenta, Ŝe zostaniemy poinformowani  
o wynegocjowanej cenie zakupu jednego metra kwadratowego tych lokali 
mieszkalnych przy Częstochowskiej i Opielińskiej, gdyby pani była uprzejma 
podać, jaki jest efekt tych negocjacji i ile będzie nas kosztował metr 
kwadratowy tych lokali i w jaki w tej chwili są one stanie, za co płacimy po 
prostu. 
Pani Barbara Nowak 
Zgodnie z moją wiedzą kwota za metr kwadratowy w tych mieszkaniach jest 
4300 zł, i naleŜy przede wszystkim wspomnieć, Ŝe w tej cenie lokale te 
oddawane są pod tzw. klucz. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 5 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIV/813/2009 z dnia 8 
kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę przyjąć szczere, radosne, pełne optymizmu Ŝyczenia na Święta 
Wielkiej  Nocy.  Dla  Was,  dla  Waszych  najbliŜszych,  dla  tych,  którzy  będą  
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odwiedzać w tych dniach Wasze domy wszystkiego, co najlepsze. Zatroszczcie 
się o rodzinna atmosferę w Waszych domach, w Waszych rodzinach, wśród 
najbliŜszych. Tylko niespodziewane okoliczności zdrowotne mogą was zwolnić 
z ciągłego przebywania z Waszymi najbliŜszymi. Proszę jednak abyśmy 
wszyscy pamiętali o tym, Ŝe w tych dniach wiele osób doświadcza nieszczęść, 
pamiętajmy w tych osobach w chwili refleksji, szczególnie mam tu na myśli 
ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech.  
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni radni Ŝyczę Wam, Waszym rodzinom by te Święta były rzeczywiście 
czasem wyciszenia, nadziei na to, ze czekają nas zdecydowanie lepsze czasy. 
Musimy w to Wierzyc, bo wtedy zdecydowanie więcej zrobimy. 
Wykorzystam tez okazje do przekazania pewnej informacji. 25 kwietnia  
o godzinie 19.00 odbędzie się koncert „Listy z Placu Zgody”, na który jest wielu 
gości zaproszonych spoza Kielc, jest ogromne zainteresowanie w całej Polsce. 
Dla radnych są przewidziane 2 - osobowe zaproszenia, proszę abyście 
informowali poprzez Biuro Rady o tym, kiedy jesteście zainteresowani 
uczestniczyć w koncercie, bo koncert premierowy będzie w sobotę 25 kwietnia, 
ale będzie równieŜ próba generalna 24 kwietnia, w piątek. Jest to koncert 
robiony przez tych samych twórców, którzy robili „Siedem Pieśni Maryi”, czyli 
Zbigniewa KsiąŜka i Bartłomieja Gliniaka, nasze chóry, nasza orkiestra pod 
dyrekcją Jacka Rogali. To jest opowieść o miłości Polaka i śydówki, która jest 
w getcie, napisane to jest na podstawie ksiąŜki „Listy z getta”. Niezwykła i 
wręcz wstrząsająca opowieści i myślę, Ŝe naszym obowiązkiem jest być tam, bo 
ze względów artystycznych, ale nie tylko, warto zamanifestować obecność na 
tym koncercie.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 8 kwietnia 2009 roku. 
 
 
 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 
 
 
 
 


