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Protokół Nr XXXVI/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2009 roku, w godz. 10.30-15.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Otwieram 36 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2009 roku. 
Witam panie i panów radnych. Witam pana Prezydenta, jego zastępców, panią 
Skarbnik, pana Sekretarza. Witam dyrektorów Wydziałów i podległych miastu 
jednostek. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną 
relację z naszych obrad. Witam takŜe wszystkich, którzy obserwują przebieg 
naszych sesji na Ŝywo oraz tych, którzy przyglądają się obradom dzięki 
przekazowi internetowemu. Szanowni państwo, zgodnie ze stanem 
rzeczywistym, potwierdzonym liczbą złoŜonych podpisów na liście obecności 
oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział 
wymagana ustawowo liczba radnych, więc stwierdzam prawomocność obrad 
dzisiejszej sesji. Nie ma wśród nas Przewodniczącego Jarosława 
Machnickiego, z informacji jakie uzyskałem wynika, Ŝe bierze udział 
w egzaminie gimnazjalnym. Nie jako piszący ale jako pilnujący.  
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 16 kwietnia 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 od pana Prezydenta 
następujące wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
− wycofanie projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Wojciecha 

Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce do zawarcia umowy partnerskiej ze 
Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Jarmark Świętokrzyski” stanowiącego 
część projektu pn. „Moc Świętego KrzyŜa – kompania promocyjna 
produktów turystycznych wokół Świętego KrzyŜa”; 

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu Nr 1 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia BudŜetu Miasta Kielce na 
2009 rok; 
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− wprowadzenie do porządku autopoprawki do projektu Nr 2 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia BudŜetu Miasta Kielce na 
2009 rok; 

− wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na budowę budynku 
mieszkalnego. 

 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Poddaję pod głosowanie wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
 
I. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
upowaŜnienia Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce do zawarcia 
umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół 
Łysej Góry” na realizację przedsięwzięcia pn. „Jarmark Świętokrzyski” 
stanowiącego część projektu pn. „Moc Świętego KrzyŜa – kompania 
promocyjna produktów turystycznych wokół Świętego KrzyŜa”. 
 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 
 
II.  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. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku autopoprawki do projektu Nr 2 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia BudŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
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IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na budowę budynku 
mieszkalnego. 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
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.  
 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 

19 marca oraz 8 kwietnia 2009r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za 2008 rok. 
7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2008. 

8. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kielcach podjętych 
w 2008 roku. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 RM w Kielcach 
z dnia 11 marca 2004r.w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Miasta Kielce zmienionej uchwałą Nr VIII/154/2007 
RM w Kielcach z dn. 26 kwietnia 2007r 

10.  Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Kielce z wykonania 
budŜetu Miasta Kielce za 2008 r.  
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

o sprawozdaniu z wykonania budŜetu.  
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2) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budŜetu 
Miasta Kielce za 2008 r. i przedstawienie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce.  

3) Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej.  

4) Dyskusja.  
5) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla 

Prezydenta Miasta Kielce.  
11.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok (projekt Nr 2) 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski 
na budowę budynku mieszkalnego 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009; 

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok; 

6) zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek 
budŜetowych; 

7) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce; 

8) dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach; 

9) przekazania przez Prezydenta Miasta Kielce do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach zadania polegającego na 
podejmowaniu działań wobec dłuŜników alimentacyjnych w zakresie 
przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach 
dłuŜnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres 
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy; 

10) przejęcia pojazdów na własność Gminy Kielce; 
11) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 

Zarządowi Dróg w Kielcach; 
12) przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości od Powiatu 

Kieleckiego; 
13) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów; 
14) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów; 
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15) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal 
uŜytkowy znajdujący się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Kowalczewskiego 9; 

16) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach będących 
własnością Miasta Kielce; 

17) wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy; 

18) utworzenia na terenie miasta Kielce obwodów głosowania 
w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie 
śledczym, dla przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu 
Europejskiego; 

19) zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
13. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad. 
 
W trakcie obrad Rada Miejska zmieniła kolejność punktów 11.8 i 11.9. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 

19 marca oraz 8 kwietnia 2009 r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za 2008 rok. 
7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2008. 

8. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kielcach podjętych 
w 2008 roku. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 RM w Kielcach 
z dnia 11 marca 2004r.w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Miasta Kielce zmienionej uchwałą Nr VIII/154/2007 
RM w Kielcach z dn. 26 kwietnia 2007 r. 

10.  Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Kielce z wykonania 
budŜetu Miasta Kielce za 2008 r.  
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

o sprawozdaniu z wykonania budŜetu.  
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2) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budŜetu 
Miasta Kielce za 2008 r. i przedstawienie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce.  

3) Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej.  

4) Dyskusja.  
5) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla 

Prezydenta Miasta Kielce.  
11.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok (projekt Nr 2) 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski 
na budowę budynku mieszkalnego 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009; 

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok; 

6) zmian w uchwale dotyczącej dochodów własnych jednostek 
budŜetowych; 

7) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce; 

8) przekazania przez Prezydenta Miasta Kielce do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach zadania polegającego na 
podejmowaniu działań wobec dłuŜników alimentacyjnych w zakresie 
przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach 
dłuŜnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres 
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy; 

9) dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach; 

10) przejęcia pojazdów na własność Gminy Kielce; 
11) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 

Zarządowi Dróg w Kielcach; 
12) przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości od Powiatu 

Kieleckiego; 
13) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów; 
14) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów; 
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15) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal 
uŜytkowy znajdujący się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Kowalczewskiego 9; 

16) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach będących 
własnością Miasta Kielce; 

17) wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy; 

18) utworzenia na terenie miasta Kielce obwodów głosowania 
w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie 
śledczym, dla przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu 
Europejskiego; 

19) zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
13. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 19 marca 2009 roku i 8 kwietnia 
2009 roku. Radny oraz kaŜdy uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się 
z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt 
nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tych protokołów.  
 
I. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 19 marca 
2009 roku. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu 
Nr XXXIV/2009  z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 19 marca 
2009 r. 
 
II.  Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 
8 kwietnia 2009 roku. 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXV/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 8 kwietnia 2009 r. 
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Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdarza się, Ŝe mam przyjemność odczytać takie oto pisma: 
„W imieniu Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych Podkarczówka 
oraz własnym, serdecznie dziękuję Szanownej Dyrekcji i Kierownictwu 
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach za wykonanie czterech wiat 
przystankowych w tak krótkim terminie (3-ch m-cy) na przystankach 
autobusowych zlokalizowanych przy ulicach: Fosforytowej Ołowianej 
i Kryształowej. (…) 
(…) Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
urzeczywistnienia i rozwiązania problemu nurtującego od wielu, wielu lat 
mieszkańców Osiedla. Bardzo dziękujemy.” (pismo w załączeniu do 
protokołu) 
Jest to teŜ podziękowanie dla radnych, którzy zaangaŜowali się w tą sprawę. 
 
Otrzymaliśmy list poparcia naszego apelu, dotyczącego niewłaściwego 
zachowania się pseudokibiców podczas meczu piłki noŜnej na stadionie i poza 
nim. Chcę państwa o tym poinformować, Ŝe nasz apel spotkał się z uznaniem 
społeczeństwa. Cieszy, Ŝe spotkał się z uznaniem równieŜ wychowawców 
młodzieŜy szkolnej. Wychowawcy ci, apelują, Ŝebyśmy w sposób szczególny 
zwrócili uwagę na to, co odbywa się na stadionie. Oczywiście poza 
widowiskiem sportowym. Aby dzieci i młodzieŜ, która uczestniczy w tych 
zawodach nie była naraŜona na demoralizujące zachowania. Jest to pismo 
wychowawców a klas 4-6 Szkoły podstawowej Nr 33 w Kielcach. (pismo 
w załączeniu do protokołu) 
Przypominam wszystkim radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych w terminie do 30 kwietnia, do godziny 15.30. Przyjmuję te 
oświadczenia osobiście. Jeśli ktoś nie chciałby przekazywać ich osobiście, 
moŜna to uczynić drogą pocztową. WaŜna jest data stempla pocztowego. Ma 
być to złoŜone do godziny 24, 30 kwietnia. Bardzo proszę o rzetelne 
i pozbawione pomyłek, nawet rachunkowych, wypełnienie oświadczeń. 
Uprości to moją pracę przy ocenie tych oświadczeń. 
Dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli nasz list z prośbą do pana 
Ministra Cezarego Grabarczyka o uwzględnienie naszej drogi Nr 73 w planach 
dofinansowania tej inwestycji. Mam nadzieję, Ŝe będzie to teŜ kamyk, który 
przyczyni się do tego, Ŝe ta budowa zostanie zrealizowana. Bardzo serdecznie 
państwu dziękuję za zaangaŜowanie, zrozumienie tego problemu, w jakim 
nasze miasto i nie tylko nasze miasto, znalazło się. Dziękuję tym, którzy 
zbierali podpisy na ul. Sienkiewicza. Tym, którzy zbierali podpisy w szpitalu 
Wojewódzkim, szczególnie panu radnemu Janowi Gieradzie, który zebrał 
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ponad 700 podpisów. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Był to nasz 
wspólny zryw, apel. Mam nadzieję, Ŝe przyniesie oczekiwane skutki.  
 
Interpelacje, między sesjami złoŜyli radni: 

− Zbigniew Marcinkowski, 
− Witold Borowiec, 
− Dariusz Kozak, 
− Daniel Walas, 
− interpelacja wspólna radnych: Jana Gierady i Włodzimierza Wielgusa.  

 
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 19 marca 2009r. do 23 kwietnia 2009r.) 
 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 
2009 roku wydałem: 
I.  60 zarządzeń dotyczących 

1/ zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr 98/2009, Nr 112/2009, Nr 122/2009, 

2/ zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – 
Nr 144/2009, 

3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok: 
a/ Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach – 

Nr 113/2009, 
b/ Domu Środowisk Twórczych w Kielcach – Nr 129/2009, 
c/ Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach – Nr 130/2009, 
d/ Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach – Nr 131/2009, 
e/ Muzeum Historii Kielce w Kielcach – Nr 132/2009, 
f/  Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach – Nr 133/2009, 
g/ Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach – Nr 134/2009, 
h/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Nr 135/2009, 
i/ Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – Nr 136/2009, 
j/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach – Nr 137/2009, 

4/ powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu 
a/ „Laboratorium Zabawy – kształtowanie wśród dzieci postaw 

proinnowacyjnych” – Nr 88/2009, 
b/ „Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne działanie Centrum 

Obsługi Inwestora” – Nr 89/2009, 
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c/ „Dyplom szansą na przyszłość – stypendia dla studentów 
zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 
2008/2009” – Nr 121/2009, 

5/ powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego uŜytkowania 
składników majątku ruchomego – Nr 99/2009, 

6/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Kielcach za 2008 rok – Nr 100/2009, 

7/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu 
Budynków w Kielcach – Nr 101/2009, 

8/ zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu oraz wzoru 
wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych 
instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Kielce – 
Nr 102/2009, 

9/ ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych 
miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 103/2009, 

10/ przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 125/2009, 

11/ ustalenia Regulaminu świadczenia przez Miasto Kielce usług: 
a/  załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów azbestowych 

składowanych na nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych, realizowanej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz powołania Komisji do spraw 
rozpatrzenia wniosków dotyczących usuwania wyrobów 
zawierających azbest – Nr 108/2009, 

b/ demontaŜu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów azbestowych 
z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób 
fizycznych, realizowanej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz powołania Komisji do spraw 
rozpatrzenia wniosków dotyczących usunięcia wyrobów 
zawierających azbest – Nr 109/2009, 

12/ zmiany zarządzenia Nr 158/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie 
powołania komisji negocjacyjnej do rozpatrzenia wniosków w ramach 
Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych– Nr 110/2009, 

13/ przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 
– Nr 114/2009, 

14/ ustalenia czasu pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Miasta 
Kielce – Nr 115/2009, 

15/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, finansowanych 
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ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – Nr 116/2009, 

16/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. WdroŜenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Kielce na lata 2008-2013 – Nr 117/2009, 

17/ powołania Zespołu do spraw organizacyjno – technicznych 
zabezpieczenia prac związanych z wyborami posłów do Parlamentu 
Europejskiego – Nr 118/2009, 

18/ realizacji obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz 
aktach wykonawczych do tej ustawy – Nr 120/2009, 

19/ ustalenia opłat i regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
w Kielcach – Nr 123/2009, Nr 124/2009, 

20/ powołania Komisji Ocen Biznesplanów składanych w ramach projektu 
„Jestem przedsiębiorczy – mam firmę - Aktywizacja gospodarcza 
mieszkańców KOM” – Nr 126/2009, 

21/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego 
na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym zamieszkujących 
na terenie miasta Kielce – Nr 128/2009, 

22/ przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 
im. Florentyny Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 – Nr 145/2009, 

23/ powołania Komisji ds. stypendiów dla studentów zamieszkałych na 
terenie miasta Kielce w roku akademickim 2008/2009 – 146/2009, 

24/ wydzierŜawienia gruntów połoŜonych w Kielcach: 
a/ przy ulicy Piekoszowskiej – Nr 90/2009, Nr 141/2009, 
b/ przy Alei Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 91/2009, 
c/ przy ulicy Św. Weroniki – Nr 92/2009, 
d/ przy ulicy Wrzosowej – Nr 93/2009, 
e/ przy ulicy Świerkowej – Nr 94/2009, 
f/  przy ulicy Warszawskiej – Nr 95/2009, 
g/ przy ulicy Lecha – Nr 96/2009, 
h/ przy ulicy Wincentego Witosa - Nr 97/2009, 
i/ przy ulicy Czarnowskiej – Nr 106/2009, 
j/ przy ulicy Ustronie – Nr 107/2009, 
k/ przy ulicy ObrzeŜnej – Nr 111/2009, 
l/ przy ulicy Jana Kiepury – Nr 127/2009, 
m/ przy ulicy Sandomierskiej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki – Nr 139/2009, 
n/ przy ulicy Brzozowej – Nr 140/2009, 
o/ przy ulicy Jagiellońskiej – Nr 142/2009, 

25/  sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy 
Świerkowej 25 A i B – Nr 104/2009, Nr 102/2009, 
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26/ wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób 
nieruchomości Skarbu Państwa gospodarowanych przez Prezydenta 
Miasta Kielce – Nr 1129/2009, 

27/ nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Równej 12 A – Nr 138/2009, 

28/ wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokalu 
przeznaczonego na wynajem jako lokal rotacyjny – Nr 147/2009, 

29/ rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicy Struga, ulicy Klonowej i ulicy Toporowskiego – 
Nr 148/2009. 

II.  10 decyzji i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budŜetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 19 projektów uchwał Rady 
Miejskiej.” 

 
Do pkt. 6 
 
Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
przedstawił Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Kielcach za 2008 rok. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu) 
Corocznie przedstawiam takie sprawozdanie. Państwo mają te materiały 
przekazane drogą elektroniczną. Sprawozdanie jest bardzo obszernym, 
bogatym materiałem. Ustaliliśmy z panem Przewodniczącym, Ŝe nie będę 
podejmował prób streszczenia tego co jest tam zapisane. Gdyby były 
ewentualne pytania bądź wątpliwości, bardzo chętnie je wyjaśnię. Chciałem 
państwu zwrócić uwagę tylko na kilka istotnych rzeczy, które wydarzyły się 
w ubiegłym roku, w dziedzinie, którą się zajmuję. Takich wydarzeń, które 
równieŜ będą skutkowały w latach następnych. chcę zacząć od tego, Ŝe 
aktualnie, od dwóch dni, w Kielcach gości delegacja ze słowackiego miasta 
Banska Bystrzyca. Jest to trzynastoosobowa delegacja samorządowców, 
organizacji pozarządowych, ludzi zajmujących się konstruowaniem systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną na Słowacji. Państwo ci przyjechali do Kielc 
dlatego, Ŝe znając nasz system uznali, iŜ moŜe to być bardzo ciekawy 
przykład. UŜyteczny w kreowaniu ich rozwiązań. Od dwóch dni ich gościmy 
i wydaje się, Ŝe są niezwykle zainteresowani pewnymi rozwiązaniami, które 
uznają za niezwykle trafne. To nieco pochlebia nam, gdyŜ znaczy to, Ŝe pewna 
droga, którą obraliśmy kilka lat temu w tej bardzo waŜnej dziedzinie, 
delikatnej, trudnej, jest dobra drogą i Ŝe to, co wypracowaliśmy po pierwsze 
jest skuteczne a po drugie cieszy się dobrą opinią.  
Ubiegły rok, przyniósł równieŜ dalszy ciąg intensywnych starań samorządu 
kieleckiego, które to starania mają na celu osiągnięcie poparcia dla 
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finansowania Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych. Odbyliśmy 
w ubiegłym roku cykl spotkań z Sejmową Komisją Rodziny i Spraw 
Społecznych. Spotykaliśmy się z pełnomocnikiem Rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych. Nasz projekt stał się pewną kanwą do stworzenia, 
wypracowania, ogólnopolskiego, rządowego programu, który będzie dawał 
moŜliwość samorządom tworzenia takich centrów, przy finansowym udziale 
BudŜetu Państwa. Wydaje się, Ŝe będzie to 50% finansowanie. W tej chwili, 
projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Jest duŜa nadzieja na to, Ŝe 
pod koniec wakacji stanie się obowiązującym prawem. 
Kolejna rzecz, którą chciałem się z państwem podzielić, to skutki działalności, 
którą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi w ramach realizacji 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęliśmy się kwestią, która 
w kontekście ostatnich nieszczęśliwych wydarzeń w Kamieniu Pomorskim, 
moŜe być waŜna. OtóŜ postanowiliśmy zająć się mieszkańcami bloków 
socjalnych. Kieleckich bloków socjalnych. Prowadzimy tam program, 
skierowany na tę, wyjątkową społeczność. Polega to na tym, iŜ ludzie ci, 
korzystając z naszego wsparcia, próbują przedefiniować swoje dotychczasowe 
Ŝycie. Próbują działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Z takich 
konkretnych przykładów, podam inicjatywę w której ludzie z jednego 
z bloków podjęli się zagospodarowania otoczenia bloku, spróbowali przy 
wsparciu finansowym, podjąć remont bloku. W bloku tym działa juŜ świetlica, 
w której próbujemy pokazywać wzorce nieco innego Ŝycia dzieciom 
i młodzieŜy. Wydaje mi się, Ŝe właśnie w świetle tych bardzo niedobrych 
wydarzeń, o których słyszymy, jest to moŜe nie recepta, ale pewien sposób. 
Sposób, który być moŜe jest istotniejszy i bardziej dotyka istotnych przyczyn 
tego, co się wydarzyło, niŜ niewątpliwie bardzo potrzebne ale na pewno nie 
załatwiające sprawy kontrole stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Pod koniec ubiegłego roku został zatwierdzony kielecki, Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy. Nie bez duŜego zadowolenia powiem, Ŝe jest on 
uznawany za najlepszy w naszym kraju.  
Rok ubiegły przyniósł pewne bardzo konkretne wydarzenia. Uruchomiliśmy 
kolejne świetlice środowiskowe, kluby seniora, środowiskowe domy 
samopomocy. Baza pomocy społecznej, działalności społecznej w Kielcach, 
nadal, systematycznie i w sposób ukierunkowany się rozwija.  
 
Do pkt. 7 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  przedstawił Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008. (w załączeniu do protokołu) 
Przedstawię najwaŜniejsze rzeczy, poniewaŜ wszystkie szczegółowe dane 
państwo juŜ mają. NajwaŜniejsze rzeczy, które udało się zrealizować 
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w zeszłym roku, to przede wszystkim wnikliwa i dokładna diagnoza zagroŜeń 
młodzieŜy i rodziny w środowisku lokalnym. Chodzi tu o miasto Kielce. 
ZaangaŜowaliśmy się we współpracę z Uniwersytetem, z młodzieŜą, 
woluntariuszami studentami. Dzięki za wszystko temu udało się tą diagnozę 
przeprowadzić. Dziś państwu będę chciał w czasie przerwy przekazać ta 
diagnozę, poniewaŜ udało się ją wydać w formie ksiąŜkowej. NajwaŜniejsza 
rzecz, jeŜeli chodzi o tą diagnozę to to, Ŝe udało nam się nie tylko zbadać 
zagroŜenia związane z alkoholem, czy narkomanią ale równieŜ z przemocą 
rówieśniczą, zachowaniami agresywnymi czy zachowaniami suicydalnymi. 
WaŜną rzeczą jest teŜ to, Ŝe uczniowie, którzy poddawani są działaniom 
profilaktycznym dokonali oceny tych działań, tak samo jak nauczyciele, 
którzy ją prowadzą. Te oceny są dość pozytywne ale mamy teŜ konkretne 
wnioski na przyszłość, jak zwiększyć skuteczność tych oddziaływań. Ta 
diagnoza trwała właściwie cały ubiegły rok, w związku z tym, materiałów do 
przemyśleń i zastosowania w przyszłości mamy duŜo.  
Drugą, waŜną rzeczą jest to, Ŝe wspomniany przez dyrektora Scelinę, 
realizowany przez MOPR system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
rzeczywiście nabrał duŜego rozpędu, Ŝe moŜna powiedzieć, Ŝe równieŜ dzięki 
wsparciu Gminnej Komisji jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy 
system w Polsce. Jest się czym tu pochwalić.  
Trzeci, waŜny element, na który chciałbym zwrócić uwagę to praca 
pedagogów ulicznych, środowiskowych. W tym momencie mamy juŜ 
trzyletnie doświadczenie we wprowadzaniu tego programu. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe zeszły trok był rokiem przełomowym, poniewaŜ równieŜ 
dzięki dotacjom unijnym udało nam się rozszerzyć działalność tych 
pedagogów. Trzeba zwrócić uwagę na to, Ŝe działania profilaktyczne 
w szkołach są prowadzone naprawdę na dobrym poziomie. Natomiast ciągle 
jest jeszcze kłopot z profilaktyką wysoce zagroŜonej młodzieŜy. Ta młodzieŜ 
po prostu nie chce chodzić na zajęcia do klubów. Chodzi o to, Ŝeby ich 
zmotywować. Bezpośrednio do nich dotrzeć pod blokami czy 
w hipermarketach. Ubiegły rok był teŜ waŜnym rokiem w tym względzie, 
poniewaŜ program pracy pedagogów środowiskowych został juŜ 
zweryfikowany, jest korygowany. Wiemy w jakim kierunku go rozwijać dalej. 
Wiemy teŜ jakie są potrzeby w tym zakresie. To byłyby trzy elementy, na 
które chciałem zwrócić największą uwagę, jeŜeli chodzi o ubiegły rok. 
„ZagroŜona młodzieŜ i rodzina w środowisku lokalnym” dla kaŜdego 
z państwa radnych. W czasie przerwy będę mógł przekazać tą ksiąŜkę. 
 
 
 
 
 
 



 15 

Do pkt. 8 
 
Janusz Koza, Sekretarz Miasta przedstawił Informację o realizacji uchwał 
Rady Miejskiej w Kielcach podjętych w 2008 roku. (w załączeniu do 
protokołu) 
Ogółem w roku 2008 Rada Miejska podjęła 356 uchwał, z czego: 

• 230 uchwał zostało w całości zrealizowanych, 
• 89 uchwał pozostaje w toku realizacji, 
• 26 uchwał stanowią uchwały w ciągłej realizacji, 
• 6 uchwał zostało uchylonych, 
• 1 uchwała utraciła moc, 
•  4 uchwały niezrealizowano, 

 
Uchwały Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji wydziałom 
/równorzędnym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom 
organizacyjnym miasta. 
Z 356 uchwał podjętych przez Radę Miejską w roku 2008 - 16 dotyczyło 
bezpośrednio zakresu działania Rady Miejskiej. 
Szczegółową informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kielcach za rok 
2008 zawiera załącznik do niniejszej informacji. Dostępny na stronach 
internetowych Urzędu Miasta oraz w Biurze Rady Miejskiej. RównieŜ 
państwo radni ten załącznik otrzymali. 
 
Do pkt. 9 
 
Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruc homościami 
i Geodezji przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 
RM w Kielcach z dnia 11 marca 2004r.w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Miasta Kielce zmienionej uchwałą Nr VIII/154/2007 RM 
w Kielcach z dn. 26 kwietnia 2007 r. 
Zgodnie z przywołaną przez pana Przewodniczącego uchwałą, w okresach 
półrocznych, do 30 marca i 30 września, Prezydent jest zobowiązany składać 
Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania zasad tejŜe uchwały. Chodzi tu 
o te czynności, które mocą uchwały zostały przekazane do wyłącznej 
kompetencji, decyzji pana Prezydenta. Pozostałe pozostają przy Radzie. 
Chodzi tu w zasadzie tylko i wyłącznie o sprzedaŜ nieruchomości na rzecz 
uŜytkownika wieczystego. W przypadku tych sprzedaŜy, pan Prezydent nie 
musi pytać o zgodę Rady, tylko następuje to w drodze zarządzenia, po 
uzyskaniu opinii komisji merytorycznych. Wygląda to w sposób następujący: 
W roku 2008 na rzecz uŜytkownika wieczystego sprzedano nieruchomości 
o łącznej powierzchni 14,02 ha. Jeśli podzielimy je na podmioty, którym były 
sprzedawane, to są to spółdzielnie mieszkaniowe (6,77 ha), inne osoby prawne 
(6,97 ha) oraz osoby fizyczne na rzecz których zbyto 2760 m2. Przypominam, 
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Ŝe za pełną kwotę, równą wartości nieruchomości nabywanie następuje na 
rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych. Natomiast jeśli chodzi 
o spółdzielnie mieszkaniowe, to jeŜeli nabycie następuje w związku 
z nabyciem odrębnego prawa własności lokali, następuje to z 95% bonifikatą. 
Wpływy które uzyskaliśmy w tym zakresie w roku 2008. Wpływ osiągnięty to 
prawie 2 miliony zł. (1.952.088, 41 zł) 
Z tego: 
spółdzielnie mieszkaniowe – 423.344,41 zł 
inne osoby prawne – 1.330.500,00 zł 
osoby fizyczne – 192.244,00 zł 
Jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, to następowało to w roku 2008 na 
rzecz trzech spółdzielni: 
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 2,2950 ha 
PIONIER - 0,1050 ha 
Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMY JEDNORODZINNE - 4,3748 ha. 
 
Do pkt. 10 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Panie Przewodniczący. Wysoka Rado! 
W ciągu ostatnich trzech lat, lokalna gospodarka naszego miasta rozwijała się 
dynamicznie, zgodnie z tendencjami krajowymi. Wzrastały wpływy 
z podatków dochodowych, średniorocznie o 16%, w wyniku rozwoju 
gospodarki krajowej ale równieŜ naszej lokalnej. Wpływy z podatków i opłat 
lokalnych wzrosły średnio, w porównaniu z rokiem 2007 o 19%. Nie bez 
znaczenia na poziom wykonywanych zadań miał wzrost dotacji z BudŜetu 
Państwa oraz subwencji. W 2008 roku ponownie odnotowaliśmy dobrą marŜe 
operacyjną, tj. 12,9% dochodów operacyjnych. Zamierzamy utrzymać tę 
nadwyŜkę na poziomie wystarczającym do finansowania inwestycji 
jednorocznych oraz obsługi istniejącego zadłuŜenia. W ubiegłym Rosku 
zlikwidowaliśmy dowie własne jednostki ochrony zdrowia: Szpital i ZOZ. 
Mam świadomość, Ŝe trwało to parę lat, ale oczekiwaliśmy na jak 
najdogodniejsze warunki zewnętrzne. Czy one były jak najdogodniejsze, tego 
nie wiem, natomiast były na pewno optymalne w ubiegłym roku. To 
spowodowało Ŝe miasto umorzyło 35 mln zł zobowiązań wobec budŜetu 
a przejęło 12 mln zł zobowiązań poręczonych przez miasto. To zobowiązanie 
zostało rozłoŜone na wiele lat. Będziemy je spłacać do 2017 roku abyśmy tego 
prawie nie zauwaŜyli. W 2008 roku wydatki majątkowe wzrosły w stosunku 
do 2007 o 57%, chociaŜ nie udało się ich wykonać w wysokości zaplanowanej 
– 154 mln zł. Podobnie jak wiele miast w Polsce, Kielce nie mogły rozpocząć 
realizacji części planowanych w ubiegłym roku projektów inwestycyjnych ze 
względu na regulacje dotyczące wymogów ochrony środowiska 
w dokumentacji projektu. Przypomnę, Ŝe ustawa odnośnie uzgodnień 
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środowiskowych została przyjęta przez parlament 15 listopada. Wynikające 
z tego konsekwencje powodują, Ŝe takie uzgodnienia uzgadnia się średnio pół 
roku. Trudno było wymagać tej realizacji w roku ubiegłym. Jest to specyfika 
dotycząca całego kraju. Dobre wyniki w dwóch ostatnich latach 
wykorzystaliśmy, Ŝeby zredukować zadłuŜenie. Z 120,4 mln zł 
zredukowaliśmy zadłuŜenie do 93 mln zł. Malejące zadłuŜenie i rosnąca 
nadwyŜka operacyjna przyczyniła się do poprawy wskaźnika spłaty zadłuŜenia 
Kielc do 1,1 roku. Wydatki na obsługę zadłuŜenia pochłonęły tylko 34% 
nadwyŜki. Wcześniej było to 42%. Realizacja inwestycji powinna 
przyspieszyć w 2009 roku. W związku z tym będzie rosło zadłuŜenie miasta. 
Przypomnę, Ŝe załoŜenie jest takie, Ŝe z naszych dochodów będziemy 
finansować inwestycje jednoroczne i obsługę tego zadłuŜenia, zaś wieloletnie 
inwestycje, przede wszystkim te, które są związane z programami unijnymi 
musimy oprzeć kredyty. Aby ograniczyć presję z tytułu obsługi zadłuŜenia 
będziemy się starali wydłuŜyć okres zapadalności powyŜej 10 lat. Miasto 
posiada 100% udział w 9 spółkach. Wszystkie z nich generowały za ubiegły 
rok zyski. W tym PGO i Targi Kielce zamierzają realizować bardzo duŜe 
projekty inwestycyjne. PGO na 181 mln zł a Targi Kielce na 170 mln zł. 
W tym, oraz w kolejnych latach, chcemy realizować szeroko zakrojony 
program inwestycyjny nakierowany na poprawę infrastruktury transportowej, 
wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć w gospodarce lokalnej, 
wykorzystywanie walorów kulturalnych i naturalnych miasta. Liczymy, Ŝe 
udział w tym procesie będą miały znaczne środki unijne, bez których wiele 
z zaplanowanych realizacji nie byłoby moŜliwe. Proces planowania 
budŜetowego miasta ma szczególnie na uwadze zabezpieczenie finansowania 
właśnie wydatków majątkowych. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu 
Skarbnika Miasta panią Barbarę Nowak, Ŝeby powiedziała trochę szerzej 
i bardziej szczegółowo o wykonaniu budŜetu ubiegłego roku.  
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Bardzo obszerne sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2008 
rok jest umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta. Zawiera 
bardzo duŜo liczb, wskaźników. Pozwolą państwo, Ŝe dzisiaj przytoczę tylko 
te najwaŜniejsze, które dla wykonania budŜetu 2008 roku mają szczególne 
znaczenie. 
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Barbara Nowak Skarbnik Miasta przedstawiła prezentację multimedialną: 
 

646,43

528,47

76,42

647,28
599,22

154,31

745,67

621,21

120,06

Wykonanie 2007 Plan na 01.01.2008 Wykonanie 2008

BudŜet na przestrzeni ostatnich lat

Dochody Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe
 

 
 

 
 
 

Dochody ogółem 
745 667 941,98

Dochody bie Ŝące     - Dochody maj ątkowe 
706 660 239,87 39 007 702,11

 - Wydatki ogółem         - 
741 262 540,71

Wydatki bie Ŝące    Wydatki maj ątkowe 
621 206 870,69 120 055 670,02

    =          =
NadwyŜka dochodów 

bieŜących nad wydatkamii 
bieŜącymi                               

     =
Niedobór środków 

bud Ŝetowych na wydatki 
majątkowe                    

85 453 369,18 -81 047 967,91

NadwyŜka
4 405 401,27
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0
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800 000

Dochody bieŜące Dochody majątkowe

Struktura dochodów za 2008r.  745,67 tys. zł

Plan na początek roku Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. Wykonanie na dzień 31.12.2008r.

Nadwy Ŝka
4 405 401,27

                    +
Kredyty i po Ŝyczki 
długoterminowe 

Przychody 13 297 700,00
Wolne środki finansowe 
jako nadwy Ŝka środków 
pieni ęŜnych na rachunku 
bieŜącym bud Ŝetu Miasta    

26 285 529,88

                    -

Pozostało ść nie 
wykorzystanych środków 

finansowych przydzielonych 
Miastu Kielce

660 802,42

Rozchody spłata kredytów i po Ŝyczek 

22 972 234,00
Udzielone po Ŝyczki 

krótkoterminowe
8 800 000,00

                 =
Wynik

12 877 199,57

40 244 032,30

31 772 234,00
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S truktura doc hodów m ajątkowyc h w 2008r. -

39.007.702 z ł

2.203.631,91 zł         
5,6%

 100.000,00 zł     
0,3%

 6.798.045,58 zł 
17,4%

29.906.024,62 zł 
76,7%

dochody wła s ne dotacje  ce lowe z budżetu pa ńs twa dota cje  ce lowe z j.s .t. pozos tałe doc hody

 
 
 
 

 
 
 

S t r u k t u r a  d o c h o d ó w  b ie Ŝ ą c y c h  w  2 0 0 8 r .   
7 0 6 . 6 6 0 . 2 3 9 , 8 7  z ł

 3 9 7 . 5 2 2 . 4 1 9 ,7 0  z ł   
5 6 ,3 %

 1 9 2 . 2 3 8 .6 6 1 ,0 0  z ł  
2 7 , 2 %

 1 0 7 . 3 7 2 . 1 1 5 ,6 5  z ł  
1 5 ,2 %

7 . 2 5 3 .9 1 0 ,9 5  z ł     
1 ,0 %

 2 . 2 7 3 .1 3 2 ,5 7  z ł  
0 , 3 %

d o c h o d y  w ła s n e

s u b w e n c ja  o g ó ln a

d o t a c je  c e lo w e  z  b u dŜe tu  p ań s tw a

d o t a c je  c e lo w e  z  j.s .t .

p o zo s t a łe  d o c h o d y
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Struktura wydatków bud Ŝetowych za 2008r. - 
741.262.540,71 zł

120.055.670,02 zł 
16,2%

621.206.870,69 zł 
83,8%

Wydatki bieŜące

Wydatki majątkowe

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwa
wykonanie za 

2007r.
wykonanie za 

2008r.
%                   

(5/4)

1 2 3 4 5

OGÓŁEM BUD śET 604 886 823 741 262 541 122,5%

w tym:

I. Inwestycje 76 417 135 120 055 670 157,1%

udział % w wydatkach ogółem 12,6% 16,2%

II. Wydatki bie Ŝące 528 469 688 621 206 871 117,5%
udział % w wydatkach ogółem 87,4% 83,8%

w tym:
1 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza  226 764 082 243 330 431 107,3%

udział % w wydatkach bieŜących 42,9% 39,2%
2 Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej 138 899 899 154 319 331 111,1%

udział % w wydatkach bieŜących 26,3% 24,8%
3 Transport i ł ączność 45 126 555 89 306 564 197,9%

udział % w wydatkach bieŜących 8,5% 14,4%
4 Administracja publiczna 42 087 398 46 745 192 111,1%

udział % w wydatkach bieŜących 8,0% 7,5%



 22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Struktora w ydatków  m aj ątkowy ch w  uj ę ciu działowy m - 
120.055.670,02 zł

dz 921
1 516 759

1,3%

dz 854
72 000
0,1%

dz 851
854 599

0,7%

dz 853
588 514

0,5%
dz 400
41 687
0,0% dz 803

4 000
0,0%

dz 710
2 691 861

2,2%
dz 750

4 103 416
3,4%

dz 600
29 538 104

24,6%

dz 900
22 401 896

18,7%
dz 700

20 249 109
16,9%

dz 754
4 935 445

4,1%
dz 852

5 206 670
4,3%

dz 926
16 589 441

13,8%

dz 801
11 262 168

9,4%

Lp. Nazwa
wykonanie za 

2007r.
wykonanie za 

2008r.
%                   

(5/3)

1 2 5 5 6

5  Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego oraz  kultura  
fizyczna                      i sport 21 666 224 23 403 107 108,0%
udział % w wydatkach bieŜących 4,1% 3,8%

6 Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska 18 173 644 22 843 384 125,7%
udział % w wydatkach bieŜących 3,4% 3,7%

7  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 15 957 275 18 435 489 115,5%
udział % w wydatkach bieŜących 3,0% 3,0%

8  Ochrona zdrowia 6 667 311 7 095 250 106,4%
udział % w wydatkach bieŜących 1,3% 1,1%

9 Pozostałe  wydatki 13 127 300 15 728 123 119,8%
udział % w wydatkach bieŜących 2,5% 2,5%
w tym: 
 - obsługa długu, poręczenia 5 721 989 8 144 264 142,3%
 - róŜne rozliczenia ( część równowaŜąca subwencji dla powiatów ) 4 786 916 3 885 200 81,2%
  - inne 2 618 395 3 698 659 141,3%
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Wykonanie inwestycji rocznych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po 
zmianach – 71.190.152,73 
 

 
 
Wykonanie inwestycji wieloletnich w odniesieniu do planu na początek roku i planu 
po zmianach – 41.702.408,21 zł 
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ZadłuŜenie Miasta Kielce 
z tytułu zaciągniętych poŜyczek oraz udzielonych poręczeń w roku 2008 

 
w zł 

Lp. Nazwa 

Stan 
zadłuŜenia na 

dzień 
01.01.2008 r. 

Zaciągnięte 
kredyty/poŜyczki 

udzielone 
poręczenia 

Spłacone 
zobowiązania 

Umorzone 
poŜyczki 

Stan 
zadłuŜenia na 

dzień 
31.12.2008 r. 

1. KREDYTY 99.318.801,00 8.500.000,00 21.274.224,00 0,00 86.544.577,00 

2. POśYCZKI 3.689.950,00 4.797.700,00 1.698.010,00 388.200,00 6.401.440,00 

RAZEM 103.008.751,00 13.297.700,00 22.972.234,00 388.200,00 92.946.017,00 

3 Udzielone 
PORĘCZENIA 
(kapitał+odsetki) 

14.791.247,06 0,00 2.941.419,80 0,00 11.849.827,26 

OGÓŁEM 117.799.998,06 13.297.700,00 25.913.653,80 388.200,00 104.795.844,26 

 
Wskaźnik zadłuŜenia w 2007 roku kształtował się na niskim poziomie 
i wynosił 15,9%, natomiast w 2008 roku wskaźnik ten obniŜył się i wynosił 
12,5%. O powodach obniŜenia wspomniał Pan Prezydent w swoim 
wystąpieniu. Dopuszczalny ustawowo poziom wynosi 60%.  
Wskaźnik obsługi zadłuŜenia do nadwyŜki operacyjnej mówi jaka część 
nadwyŜki operacyjnej musi być przeznaczona na obsługę zadłuŜenia. W roku 
2007 wskaźnik ten wynosił prawie 42%. W 2008 – 34,1%.  
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Były to najwaŜniejsze liczby, które są przedstawiane w sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu za 2008 rok.  
 
Do pkt. 10.1 
 
Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Przytoczę teraz treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii o sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta za 2008 rok: 
 

„Uchwała Nr 26/2009 
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 
16 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budŜetu Miasta Kielce za 2008 rok 
 
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 
Przewodniczący - Joanna Marczewska 
członkowie: 
- Wojciech Czerw 
- Ewa Midura 
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na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 16 kwietnia 2009 roku rocznych 
sprawozdań z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2008 rok 
 

postanawia 
 

zaopiniować pozytywnie przedłoŜone przez Prezydenta Miasta Kielce 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 rok. (…)” 
 
Tą opinię z duŜą satysfakcją państwu przedstawiam.  
(opinia w załączeniu do protokołu) 
 
Do pkt. 10.2 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Mam zaszczyt, w imieniu Komisji Rewizyjnej w składzie: 
Tomasz Bogucki  – Członek Komisji 
Witold Borowiec  – Członek Komisji 
Mariusz Goraj – Członek Komisji 
Robert Siejka  – Członek Komisji 
Stanisław Rupniewski  – Przewodniczący Komisji  
przedstawić opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach 
o wykonaniu budŜetu miasta Kielce za rok 2008 oraz uchwałę Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach z 8 kwietnia 2009 roku. 
 
Chciałbym, w trybie roboczym przekazać Wysokiej Radzie, Ŝe opinia jest 
umieszczona na stronie internetowej, więc pozwoliłem sobie zaproponować 
państwu streszczenie tej opinii. Pełna treść jest dostępna na stronach 
internetowych. Aby mówić w miarę interesująco, prawie tak jak pani 
Skarbnik, która była dodatkowo wyposaŜona w środki multimedialne, 
pozwoliłem sobie na pewne uproszczenie i zaokrąglenie liczb do pełnych 
milionów złotych. 
Chciałbym zaznaczyć, Ŝe tradycyjnie, Komisja Rewizyjna, swoją opinię 
przedstawia trójczłonowo – czyli realizacja dochodów, realizacja wydatków 
oraz wynik budŜetu i zadłuŜenie. Oczywiście dodatkowo wnioski. 
 
Ustalenia Komisji Rewizyjnej 
 
I. Realizacja dochodów. 
Planowane dochody w wysokości 735,5 mln zł zostały zrealizowane 
w 101,4% tj. w kwocie 745 mln zł i były o ponad 15 % wyŜsze od 
zrealizowanych dochodów w roku poprzednim.  
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 Komisja zwraca uwagę na ponadplanowe wykonania dochodów 
bieŜących - zostały one zrealizowane w kwocie ponad 706 mln zł oraz na 
niŜszy niŜ planowano stopień wykonania dochodów majątkowych – zostały 
one zrealizowane w kwocie 39 mln zł tj. w 98,7% wykonania planu. 
 
1.  Dochody majątkowe 
Komisja stwierdza prawidłowe wykonanie wpływów z majątku Gminy. Mimo 
iŜ nie zostały wykonane w 100% to i tak były o 36% wyŜsze od roku 
poprzedniego. 
Jedyną pozycją, w stosunku do której Komisja nie moŜe zająć stanowiska jest 
zbycie udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Dochody 
z tego tytułu wyniosły 5 396 625 zł , a decyzję o zbyciu podjęła uchwałą Rada 
Miejska. Komisja nie zajmowała się weryfikacją dokumentów dot. wyceny 
wartości udziałów spółki  MPK. 
Komisja stwierdza kolejny rok z rzędu przeszacowanie planowania wpływów 
ze sprzedaŜy nieruchomości komunalnych. Zakładany w uchwale budŜetowej 
poziom został wykonany w 91,9%. Przyczyną niewykonania planu w tym 
zakresie był brak rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości 
zlokalizowanej u zbiegu ulic Poleskiej i Leszczyńskiej. Ostatecznie ze 
sprzedaŜy tychŜe nieruchomości uzyskano kwotę prawie 15 mln zł, co stanowi 
wzrost o ponad 17% do roku poprzedniego. 
SprzedaŜ lokali uŜytkowych została zrealizowana ponadplanowo w 106,8% . 
Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości ponad 3mln zł, co 
stanowi wzrost o 3% w stosunku do roku 2007. 
Komisja stwierdza, iŜ dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 
uŜytkowania gruntów w prawo własności wykonano w wysokości 1,5 mln zł, 
co stanowi spadek o prawie 55 % do rekordowego roku 2007. 
Pomimo zmniejszenia się ilości podatników opłaty za wieczyste uŜytkowanie 
gruntów nie zmalały wpływy z tego tytułu. W roku 2008 wyniosły one  prawie 
5 mln zł i kształtowały się na poziomie lat. Na utrzymanie wysokiego poziomu 
wpływów z w/w opłat istotny wpływ miało urealnienie wartości gruntów. 
Komisja ponownie pozytyw nie ocenia realizacje sprzedaŜy mieszkań 
komunalnych. W roku 2008 dochody z tego tytułu ponownie znacząco 
wzrosły i osiągnęły rekordowy poziom prawie 5 mln zł. 
Komisja odnotowuje znaczący wzrost dochodów z tytułu dzierŜawy terenu. 
W 2008 roku wyniosły one ponad 1,5 mln zł. 
 
2. Dochody bieŜące. 
Planowane dochody bieŜące w kwocie zrealizowano w wysokości ponad 
706 mln zł, tj. ponad 101% planu 
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2.1. Dochody własne. 
Dochody własne zrealizowano w 103,3 % planu tj. w wysokości ponad 397 
mln zł. Komisja podkreśla, iŜ w stosunku do roku poprzedniego wzrosły one 
aŜ o 21%. 
 
A.  Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w ponad 102, % tj. w kwocie 
ponad 131 mln zł. Komisja podkreśla, iŜ jest to znaczący wzrost ponad 17% 
w porównaniu z rokiem 2007. 
Podstawowym źródłem dochodów własnych z tytułu podatków i opłat 
lokalnych był podatek od nieruchomości. W roku 2008 wpływy z podatku od 
nieruchomości ponownie wzrosły – wyniosły aŜ 84 mln zł i były wyŜsze 
o 19% od dochodów z tego tytułu w roku poprzednim. 
Komisja stwierdza kolejny wzrost dochodów z tytułu podatku od środków 
transportowych. W 2008 r. dochody z tego podatku zostały wykonane 
w kwocie 5,7 mln zł i były o prawie 10% wyŜsze od roku poprzedniego. 
W tym miejscu Komisja zdecydowanie zaznacza, iŜ ze względu na kryzys 
gospodarczy , polityka podatkowa Miasta powinna zapewniać elastyczność 
decyzji dotyczących wysokości stawek podatkowych, gwarantujący 
optymalny i zrównowaŜony wpływ dochodów, z poszczególnych dochodów 
podatkowych do budŜetu Miasta Kielce. 
Komisja stwierdza, iŜ w 2008 roku Miasto Kielce podobnie jak w roku 2007 
uzyskało znaczące dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Wykonanie osiągnęło kwotę 16,5 mln zł i było o 6 % wyŜsze od roku 
ubiegłego. 
Komisja stwierdza systematyczny wzrost dochodów z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Za ubiegły rok była to juŜ 
kwota prawie 4 mln zł. 
Komisja stwierdza takŜe znaczący wzrost skuteczności windykacji podatków 
i opłat lokalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ w 2008 r. nastąpiło 
zmniejszenie zaległości budŜetowych z kwoty prawie 27 mln zł figurującej na 
koniec roku 2007 do niewiele ponad 19 mln zł na koniec roku 2008. 
 
B. Dochody własne z udziału we wpływach z podatku dochodowego. 
Komisja podkreśla wysokie wykonanie tych dochodów – były one ponownie 
o prawie 8% wyŜsze w stosunku do dochodów własnych zrealizowanych 
w roku 2007. Powody tak znaczącego wzrostu naleŜy upatrywać w dobrej 
koniunkturze gospodarczej – niestety tuŜ przed zbliŜającym się światowym 
kryzysem gospodarczym.  
Pokazują to dobitnie dochody stanowiące udział Gminy i Powiatu we 
wpływach z podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jak równieŜ 
prawnych. Udziały we wpływach z podatku dochodowego wyniosły ogółem 
w 2008 r. ponad 202 mln zł i były wyŜsze o 7,5% od roku poprzedniego. 
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Na w/w kwoty złoŜyły się dochody: 
1) Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

ponad 185 mln zł; 
2) Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

niespełna 17 mln zł. 
Komisja stwierdza, iŜ o ile we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,6% to we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nastąpił spadek o 3,3%.  

 
2.2. Subwencja ogólna z BudŜetu Państwa.  
W 2008 roku Kielce otrzymały w pełnej zaplanowanej wysokości z budŜetu 
państwa: 
- ponad 181 mln zł jako część oświatową subwencji ogólnej, 
- 8 mln zł część równowaŜąca subwencji ogólnej, 
- 2,5 mln zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. 
Komisja odnotowała w porównaniu z latami ubiegłymi znaczący wzrost 
wszystkich części subwencji od 4 do 11%). 
 
2.3. Dotacje celowe z BudŜetu Państwa 
Komisja stwierdza, iŜ w 2008 roku Samorząd Kielc otrzymał z budŜetu 
państwa zwiększone w stosunku do roku poprzedniego o 35,6% dotacje 
celowe na realizację zadań własnych, które zostały wykorzystane w wysokości 
ponad 40 mln zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w 98,7%. 
Najwięcej środków finansowych przeznaczono na pomoc społeczną.  
Komisja stwierdza, iŜ dotacje celowe na zadania zlecone przez BudŜet 
Państwa Gminie Kielce wzrosły w roku 2008 do kwoty 66 mln zł. Większość 
tej kwoty podobnie jak w latach poprzednich przeznaczona została na 
realizację świadczeń rodzinnych. 
 
2.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego 
Gmina Kielce otrzymała w 2008 r. ponad 7 mln zł dotacji. Pochodziły one 
z dwóch źródeł: z ościennych gmin oraz z powiatów, pokrywających koszty 
utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
Komisja odnotowuje zwiększenie kwoty dotacji celowych otrzymanych przez 
Gminę Kielce z ościennych gmin na dopłaty lokalnego transportu zbiorowego 
do kwoty 3,6 mln zł w roku 2008. 
 
2.5. Pozostałe dochody – środki na zadania własne gminy ze źródeł 
pozabudŜetowych  
Komisja z niepokojem zauwaŜa, iŜ w 2008 roku wykorzystano najmniej 
środków ze źródeł pozabudŜetowych w ciągu bieŜącej kadencji– zaledwie 
1,7 mln zł. 
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W minionym roku Miasto Kielce nie uzyskało bezzwrotnych środków 
z budŜetu Unii. Komisja jednak za usprawiedliwienie uznała Ŝe 
niedostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych spowodowało, Ŝe 
w trakcie roku 2008 Sejm RP przyjął rozwiązania prawne, które znacząco 
oddziaływały na moŜliwość przygotowania inwestycji do współfinansowania 
środkami z UE. Spowodowało to konieczność ponownego uzyskania decyzji 
administracyjnych między innymi w zakresie ochrony środowiska. Ta sytuacja 
stała się przyczyną zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, a co za tym 
idzie równieŜ pozyskania środków z UE. 
W minionym roku Miasto Kielce uzyskało kwotę miliona złotych środków 
z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. 
Pozyskiwanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Komisja stwierdza zwiększoną aktywność gminy w pozyskiwaniu w/w 
funduszy. O ile w roku 2006 zostały zawarte dwie umowy poŜyczki 
z WFOŚiGW na łączną kwotę 1,2 mln zł, a w 2007 równieŜ dwie umowy 
poŜyczki, ale juŜ na łączną kwotę 2,8 mln zł to w 2008 r. zaciągnięto 
3 poŜyczki na budowę oczyszczalni wód deszczowych przy 
ul. Paderewskiego, Krakowskiej i Nowy Świat w łącznej kwocie prawie 5 mln 
zł.  
To, Komisja poczytuje sobie za pewien sukces, gdyŜ w pierwszych latach 
wytykaliśmy nie korzystanie z tych funduszy. Tym razem chwalimy. 
 
II. Realizacja wydatków budŜetowych 
Komisja stwierdza, iŜ kolejny rok z rzędu nie został w pełni zrealizowany plan 
wydatków budŜetowych. Stopień jego realizacji wyniósł tak jak w roku 2007 - 
96,5%. W roku 2008 planowane wydatki zrealizowano w wysokości ponad 
741 mln zł tj. 22,7% więcej niŜ w roku poprzednim. 
 
1. Struktura wydatków 
Analizując strukturę wydatków budŜetowych, Komisja stwierdza znaczne 
polepszenie się tej struktury, objawiające się w zmniejszeniu dotychczasowej 
proporcji pomiędzy wydatkami bieŜącymi a wydatkami majątkowymi. 
Wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie ponad 621 mln zł  i były one prawie 
o 18% wyŜsze od roku. Udział wydatków bieŜących w wydatkach budŜetu 
ogółem zmalał z 87 % w r. 2007 do 84 % w roku 2008.  

Komisja stwierdza, iŜ plan wydatków majątkowych wykonano w 93,4% 
tj. w kwocie 120 mln zł. Wydatki majątkowe były o 59% wyŜsze od roku 
poprzedniego, ale mniejsze od roku 2006, kiedy to duŜo mniejszej kwocie 
wydatków bieŜących przeciwstawiono realizację wydatków majątkowych na 
poziomie prawie 160 mln zł.  
Struktura kluczowych wydatków wg działów przedstawiała się następująco: 
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Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – prawie 255 mln 
zł (ponad 34% wydatków ogółem). Komisja podkreśla, Ŝe do tych wydatków 
z subwencji Miasto dopłaciło z własnych środków 35 mln zł (prawie 14% 
wydatków ogółem na oświatę i wychowanie) 
Na opiekę społeczną przeznaczyliśmy 160 mln zł 114 514,84 zł tj. ok. 21% 
wydatków ogółem. 
Na transport i łączność prawie 119 mln zł, czyli ponad 16% wydatków 
ogółem. 
W porównaniu z rokiem poprzednim Komisja stwierdza wzrost wydatków na 
oświatę i wychowanie. Utrzymana została natomiast pozytywna tendencja 
zmniejszania się procentowego udziału środków własnych w wydatkach 
ogółem.  
Zdaniem Komisji naleŜy prowadzić dalsze działania restrukturyzujące 
kielecką oświatę oraz monitorować wydatki przeznaczone na transport 
i łączność. 

 
2. Wydatki majątkowe 
Komisja stwierdza, Ŝe po dwóch latach wysokich wydatków majątkowych 
w latach 2005 i 2006 i znaczącym spadku poziomu tych wydatków w roku 
2007 w roku 2008 wydatki majątkowe zostały zrealizowane ponownie na 
wysokim poziomie ponad 120 mln zł, co stanowi 16% wydatków 
budŜetowych  ogółem. 
Na wydatki inwestycyjne realizowane przez miasto i podlegle jednostki 
organizacyjne wydano w 2008 r. 113 mln zł, co stanowi 74% wydatków 
planowanych w uchwale budŜetowej oraz 89 % planu po zmianach. 
Największe wydatki inwestycyjne w roku 2008 zostały poniesione na 
działania związane z transportem i łącznością – 24,6 % ogółu wydatków. 
Komisja stwierdza w 2008 r. niski stopień realizacji wydatków w ramach 
wieloletnich programów inwestycyjnych – tylko 40,4%  planowanej kwoty, co 
dało wykonanie na poziomie niespełna 42 mln zł.  
Komisja przyjmuje do wiadomości, iŜ główną barierą niewykorzystania 
środków finansowych na inwestycje wieloletnie było wejście w Ŝycie art. 72 
ust. 1 pkt, 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. , dot. wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Największe korekty w inwestycjach wieloletnich nastąpiły w Miejskim 
Zarządzie Dróg oraz Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. 
Tylko w MZD negatywne zmiany zostały wyszacowane na kwotę prawie 
40 mln zł. Komisja, bogatsza jednak o wiedzę wg stanu na kwiecień 2009 
Ŝywi nadzieję iŜ zaległości w wieloletnich inwestycjach drogowych zostaną 
szybko nadrobione. 
Komisja stwierdza, iŜ roczne zadania inwestycyjne zostały zrealizowane 
w kwocie ponad 71 mln zł, co stanowi 140,7% kwoty zaplanowanej 
w uchwale budŜetowej. W tak wysokim poziomie wydatków rocznych ma teŜ 
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swój udział Komisja BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej, która nie tylko 
monitorowała na bieŜąco te wydatki, ale równieŜ zgłaszała do wykonania 
inwestycje „zamienne”. 
Największą wartość inwestycji rocznych zrealizował Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji – 15, 5 mln zł. Tak wysoki udział w wydatkach 
WGNiG wynika z zakupów nieruchomości pod inwestycje miejskie oraz 
nieruchomości zabudowanych. Na zakup nieruchomości przy ul. Strycharskiej 
6 i Staszica 5 miasto wydało kwotę ponad 14 mln zł. 
Miejski Zarząd Dróg zrealizował inwestycje roczne na kwotę powyŜej 15 mln 
zł, w tym aŜ 9,7 mln zł na systemy odwodnienia, głównie oczyszczalnie 
ścieków. Komisja uznaje takie działania MZD nie tylko jako celowe 
i gospodarne, ale takŜe słuŜące ochronie środowiska. 
Wydatki WGNiG oraz MZD Stanowiły ponad 43% wszystkich inwestycji 
jednorocznych. 
Spośród inwestycji rocznych Komisja postanowiła wyróŜnić budowę przez 
MOSiR parkingu przy zespole obiektów sportowych na ul. Ściegiennego 8. 
Jednocześnie Komisja w tym miejscu apeluje do Prezydenta Kielc i Radnych 
Rady Miejskiej o zwiększenie działań, zmierzających do budowy kolejnych 
parkingów w mieście. Są to zdaniem Komisji inwestycje niskonakładowe 
a bardzo potrzebne w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miasta. 
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wyniosły 
w 2008 r. prawie 7 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: 
− podwyŜszenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

o kwotę 3 mln. zł. 
− podwyŜszenie kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni 

o kwotę 1 250 tys. zł. 
− nabycie akcji i podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki KORONA SA 

o kwotę 2,5 mln. zł. 
 
3. Wydatki bieŜące. 
Komisja stwierdza w 2008 r. wykonanie wydatków bieŜących na poziomie 
ponad 621 mln zł. 
AŜ 45,2% wydatków bieŜących i aŜ 38 % wydatków budŜetu tj. ponad 
280 mln zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. 
Dotacje z budŜetu stanowią kwotę ponad 71 mln zł, w tym dotacje 
przedmiotowe powyŜej 8 mln zł głównie dla zakładów budŜetowych. 
Natomiast dotacje podmiotowe prawie 41 mln zł głównie dla instytucji 
kultury. Dotacje celowe w wysokości 22 mln zł przede wszystkim na 
inwestycje realizowane przez MOSiR. 
Obsługa długu kosztowała Miasto Kielce w 2008 r. ponad 5 mln zł a wydatki 
z tytułu poręczeń 2,7 mln zł. 
Pozostałe wydatki w niebagatelnej kwocie 274 mln zł przeznaczone zostały 
przede wszystkim na funkcjonowanie infrastruktury miejskiej: komunikacja 
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miejska, remonty, energia, telefonia, mieszczą się w niej takŜe świadczenia 
społeczne które opiewają na kwotę prawie 80 mln zł oraz Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych – prawie 13 mln zł. 
 
III. Dotacje z budŜetu. 
 
1. Dotacje dla zakładów budŜetowych. 
Trzy zakłady budŜetowe wykorzystały w 2008 roku dotacje przedmiotowe 
w wysokości powyŜej 18 mln zł oraz celowe w wysokości 11 mln zł. 
Największą kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 4,5 mln zł  otrzymał 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Dotacja celowa prawie w pełnej wysokości została przeznaczona na 
inwestycje sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wyniosła ona 
powyŜej 11 mln zł. 
Komisja stwierdza w 2008 roku znaczące zwiększenie się dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na dofinansowanie 
wynajmu zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez MZB oraz na 
dofinansowanie utrzymania porządku i czystości. Planowana na początek roku 
dotacja w kwocie 1,6 mln zł została uchwałą Rady Miejskiej zwiększona do 
kwoty 3,3 mln zł i w takiej wysokości została zrealizowana. Komisja zauwaŜa 
ponownie  znaczący spadek lokali mieszkalnych będących w zarządzie MZB 
z uwagi na systematyczne zbywanie ich przez Miasto Kielce. Po 
przeprowadzonej w 2007 r. kontroli w MZB Komisja uznała za racjonalne 
podjęcie działań przez Prezydenta Miasta Kielce skutkujących 
przekształceniem MZB w jednostkę budŜetową. Takie przekształcenie 
nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 roku 
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego o nazwie Miejski Zarząd 
Budynków w Kielcach i utworzenie jednostki budŜetowej o nazwie Miejski 
Zarząd Budynków w Kielcach. 
W 2008 roku miasto dotowało kwotą 300.000 zł Izbę Wytrzeźwień. 
 
2. Dotacje dla instytucji kultury 
W roku 2008 miasto udzieliło 9-ciu instytucjom kultury dotacji w łącznej 
kwocie ponad 17 mln zł, w tym dotacje podmiotowe 15,5 mln zł. 
Wysoką kwotę  dotacji przedmiotowej otrzymuje Dom Kultury „Zameczek”. 
W roku 2008 osiągnęła ona niebagatelną kwotę ponad 2 mln zł. 
 
3. Dotacje udzielone przez urząd miasta jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku 
W 2008 roku udzielono w/w jednostkom dotacji w wysokości ponad 6 mln zł. 
Wyboru dotowanych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dokonano 
w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
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i o wolontariacie oraz w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 
 
IV. Wynik finansowy bud Ŝetu i zadłuŜenie 
Rok 2008 samorząd Kielc zamknął nadwyŜką budŜetową w wysokości ponad 
4,4 mln zł. 
Po uwzględnieniu przychodów oraz rozchodów realizacja budŜetu dała 
dodatni wynik finansowy w kwocie prawie 13 mln zł. 
Komisja stwierdza, iŜ zadłuŜenie miasta Kielce na dzień 31.12.2008 r. z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek zmniejszyło się z kwoty 103 mln zł do 
kwoty niespełna 93 mln zł . 
W 2008 r. miasto spłaciło 21 mln zł zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągając 
w tym samym czasie nowe zobowiązania kredytowe na kwotę 8,5 mln zł 
zmniejszając tym samym stan zadłuŜenia z tytułu kredytów z 99 mln zł do 
86,5 mln zł. 
Komisja stwierdza, iŜ w okresie 2008 r. zostało zwiększone zadłuŜenie 
z tytułu poŜyczek z kwoty 3,7 mln zł do kwoty 6,4 mln zł. Jest to zdaniem 
Komisji działanie gospodarne, gdyŜ poŜyczki w łącznej kwocie prawie 5 mln 
zł zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zasadach preferencyjnych.  
Komisja podkreśla, Ŝe w 2008 r. Miasto Kielce nie udzielało poręczeń. Ten 
pozytyw ma związek ze stabilizacją sytuacji majątkowej zakładów opieki 
zdrowotnej. Zobowiązania miasta z tytułu udzielonych poręczeń zmniejszyły 
się z kwoty prawie 15 mln zł wg stanu na koniec 2007 r. do kwoty niespełna 
12 mln zł na dzień 31.12.2008 r. 
Wskaźnik zadłuŜenia Miasta Kielce zmniejszył się z 15,9% na koniec 2007 r. 
do 12,5% na koniec 2008 r. i w sposób znaczący odbiega od dopuszczalnego 
wskaźnika ustawowego, który wynosi 60%.  
 
V. Wniosek końcowy. 
Komisja Rewizyjna RM w Kielcach, kierując się kryteriami: legalności, 
rzetelności, gospodarności i celowości pomimo w/w uwag opiniuje 
pozytywnie wykonanie budŜetu Miasta Kielce za 2008 r. 
PowyŜsza opinia stanowi uzasadnienie wniosku absolutoryjnego. 
W/w opinia została przyjęta w głosowaniu wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
dla Prezydenta Miasta Kielce za 2008 rok. (w załączeniu do protokołu) 
 
Na zakończenie chciałbym podziękować moim kolegom, członkom Komisji 
Rewizyjnej. Tak to się dzieje, Ŝe działamy w warunkach szczególnych. Jest to 
szczególna Komisja. Serdecznie dziękuję zarówno za pracę w zespołach 
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kontrolnych jak i w przygotowaniu opinii, nanoszeniu poprawek, 
uzupełnieniu, jak równieŜ udział w głosowaniu nad wnioskiem 
absolutoryjnym. Dziękuję równieŜ pani ElŜbiecie Pytel z Biura Rady 
Miejskiej, która przez dzielnie wspierała organizacyjnie działania Komisji. 
 
Do pkt. 10.3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie Przewodniczący, pozwoli pan, Ŝe na pana ręce w imieniu całej Rady, 
złoŜę podziękowanie za tak owocną, rzetelną pracę Komisji Rewizyjnej pod 
pańskim przewodnictwem. Dziękuję za to, Ŝe państwo pracujecie w zespołach 
kontrolnych. Dziękuję równieŜ za to Ŝe będziecie pracować nadal w tych 
zespołach, dlatego, Ŝe wiem, Ŝe wpłynęło jeszcze kilka wniosków o udzielenie 
upowaŜnienia do przeprowadzania dalszych kontroli. Serdecznie dziękuję za 
tą pracę. 
 
Przedstawię w tej chwili uchwałę Nr 27/2009 I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku 
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
(w załączeniu do protokołu) 
 
„I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 
Przewodniczący - Joanna Marczewska 
członkowie: 
- Wojciech Czerw 
- Ewa Midura 
 
na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 16 kwietnia 2009 
roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania 
budŜetu za 2008 rok postanowił: 
 
zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budŜetu za 2008 
rok.” 
 
Tu następuje dwustronicowe uzasadnienie, z którym państwo się zapoznali, 
bądź jeŜeli ktoś tego nie uczynił, ma taką moŜliwość. 
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Na koniec następuje pouczenie: 
„Od niniejszej opinii słuŜy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały 
Składu Orzekającego.” 
 
Podpisał Przewodniczący Składu Orzekającego, członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, pani mgr Joanna Marczewska. 
 
Do pkt. 10.4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wysoka Rado. Przechodzimy teraz o punktu, który, jeŜeli by nie został 
przeprowadzony, uchwała absolutoryjna byłaby niewaŜna. Jest zapis 
w niektórych opiniach, Ŝe uchylona zostaje uchwała absolutoryjna z powodu 
tego, Ŝe Rada pozostała niema w punkcie, w którym miała być dyskusja. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni! 
Dzisiejszy dzień i to głosowanie, jest głosowaniem dość szczególnym. Mamy 
ocenić pracę pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego w roku 2008. Jako 
Klub Prawa i Sprawiedliwości, tą pracę ocenialiśmy, ale nie tylko 
ocenialiśmy. Myślę, Ŝe uczestniczyliśmy bardzo aktywnie w ocenie i pomocy 
dla uzyskania dobrych wyników pracy w roku 2008. Po dość szczególnych ale 
teŜ i pozytywnych dyskusjach wewnętrznych uznaliśmy jednogłośnie, Ŝe praca 
pana Prezydenta w roku 2008 zasługuje na opinię bardzo dobrą. Jako klub 
Prawa i Sprawiedliwości będziemy głosować za absolutorium dla pana 
Prezydenta Wojciecha Lubawskiego.  
Szanowni państwo, zdziwienia w państwa oczach nie widzę. Wszyscy wiemy, 
Ŝe Klub Prawa i Sprawiedliwości jest w pewnej koalicji, w porozumieniu 
z Klubem Porozumienie Samorządowe – Wojciech Lubawski. Ale to nie dla 
tego¸ Ŝe suche zapisy tego porozumienia nakazują nam współpracę, będziemy 
głosować za absolutorium dla pana Prezydenta. Nie dlatego, Ŝe partnerstwo, 
w którym jesteśmy uczestnikiem od kilku lat, pozwala nam na czasem 
burzliwe dyskusje z przedstawicielami pana Prezydenta i samym panem 
Prezydentem i uczestniczenie w podejmowaniu bardzo waŜnych decyzji, 
których jakby moderatorem jest pan Prezydent. Nie dlatego, Ŝe jesteśmy 
związani tym porozumieniem. Nie dlatego, Ŝe są to suche zapisy tego 
porozumienia. Będziemy głosować za absolutorium dla pana Prezydenta 
dlatego, Ŝe rok 2008 był właściwie rekordowym rokiem jeŜeli chodzi 
o przychody uzyskane przez miasto. Był rokiem bardzo dobrym, jeŜeli chodzi 
o inwestycje, chociaŜ w porównaniu do lat 2005-2006 moŜe ten wynik być 
niŜszy niŜ oczekiwaliśmy. Pamiętajmy o tym, Ŝe na tą chwilę, zarówno Europa 
jak i cały świat, gospodarka światowa, pogrąŜa się w recesji. Uzyskanie 
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wyniku blisko 120 mln zł wydatków majątkowych, z których większość to 
inwestycje, uwaŜam za wynik bardzo dobry. Nie moŜna go lekcewaŜyć. 
Świadczą o tym rozkopane Kielce. Świadczą o tym kolejne, rozpoczęte 
inwestycje. To nie jest tak, jak mówią niektórzy politycy, Ŝe utrudnia nam się 
ruch w mieście i blokujemy ulice, podejmując kolejne inicjatywy związane 
z budową dróg. Nie. To dzięki takim właśnie inwestycjom miasto się rozwija 
i będzie się rozwijało. Jesteśmy równieŜ za udzieleniem absolutorium panu 
Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu, bo mimo trudności, mimo tego, Ŝe 
brakuje nam wsparcia sił zewnętrznych, sprawa budowy lotniska w Obicach 
posuwa się oraz bardziej do przodu. Jest to dla nas waŜne, bo myślę, Ŝe dzięki 
temu lotnisku i tym inwestycjom, które ewentualnie powstaną obok lotniska, 
około lotniska, moŜemy stać się miastem niezaściankowym. Mamy szansę na 
to, Ŝeby nie znaleźć się w grupie miast kategorii B. Będziemy głosować teŜ 
dlatego, za panem Prezydentem i za udzieleniem absolutorium, Ŝe pan 
Prezydent podjął decyzję zakupu Korony Kielce. Tak. Powiem to w ten 
sposób. Dlatego, Ŝe jest to klub, który, gdyby nie ta decyzja w tej chwili by nie 
istniał. MoŜe bylibyśmy w trzeciej, moŜe pod koniec drugiej ligi. Dzięki tym 
decyzjom, nasi mieszkańcy mogą dopingować klub, który róŜnie gra ale mimo 
wszystko jest to klub pierwszej ligi z duŜymi szansami na ekstraklasę. JeŜeli 
nie w tym roku a ja chcę cały czas wierzyć, Ŝe będzie to ten rok, to na pewno 
w przyszłym. Będziemy teŜ głosować za, dlatego, Ŝe tak jak tu powiedzieli 
państwo wcześniej, pani Skarbnik, pan Przewodniczący Rupniewski, struktura 
wydatków i struktura dochodów jest coraz lepsza. Są trudności i te trudności 
widzimy. Staramy się je wspólnie neutralizować. Nie ulega wątpliwości, Ŝe 
budŜet 2008 roku, mimo tych trudności, mimo niesprzyjającego prawa, które 
zablokowało wiele rozpoczynających się inwestycji (mówię o przepisach 
związanych ze środowiskiem) tempo wzrostu inwestycji zostało utrzymane. 
Będziemy głosować za równieŜ dlatego, Ŝe catingi miasta Kielce są dobre. To 
teŜ jest waŜne, bo to sytuuje nasze miasto w stosunku do innych miast 
europejskich.  
Zdaję sobie doskonale sprawę, Ŝe wiele rzeczy moŜna poprawić. Nie będę 
ułatwiał roli opozycji, myślę, Ŝe będzie czas na to, Ŝe panowie i panie 
z klubów opozycyjnych te drobne usterki, czy teŜ błędy będą się starali 
wytknąć i wyolbrzymić. Takie jest, jak to kiedyś powiedział Przewodniczący 
Siejka, wilcze prawo opozycji. Ja to rozumiem. Natomiast jestem przekonany 
i to w 100%, Ŝe mimo tych utyskiwań, pręŜenia muskułów i takiego 
pokazywania swojego zdania, wszyscy państwo, równieŜ z klubów 
opozycyjnych o których myślę, zagłosujecie za. Zagłosujecie za tym 
absolutorium dlatego, Ŝe to był rok dobrej pracy pana Prezydenta i dobrej 
pracy Rady Miasta. 
Za to chcę podziękować państwu, ale przede wszystkim panu Prezydentowi. 
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Robert Siejka Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Szanowni państwo. PoniewaŜ obradujemy dzisiaj zupełnie przypadkowo 
w dniu bardzo popularnych imienin. Pozwólcie, Ŝe w imieniu swoim i radnych 
mojego klubu wszystkim Jerzym i Wojciechom obecnym na sali złoŜę 
Ŝyczenia zdrowia, pomyślności, wytrwałości w pracach na rzecz naszego 
miasta.  
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie! 
Oceniamy w dniu dzisiejszym kolejne wykonanie uchwały budŜetowej w tej 
kadencji i zajmiemy stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi miasta za 2008 rok. 
To jest ten czas, w którym naleŜy dokonać podsumowania działania 
samorządu w poprzednim roku. NaleŜy odpowiedzieć sobie na podstawowe 
pytanie dotyczące funkcjonowania naszego miasta w 2008 roku. To pytanie 
brzmi: czy miniony rok był dla Kielc okresem rozwoju, okresem 
wykorzystywania szans, czy teŜ zmarnowaliśmy ten czas i pieniądze 
podatników. Świadomie uŜywam liczby mnogiej, bo budŜet miasta nie był 
budŜetem Prezydenta Wojciecha Lubawskiego ale naszym wspólnym dziełem, 
które wspólnie przyjęliśmy w drodze uchwały, z którym się 
identyfikowaliśmy, równieŜ jako radni pozostający w tzw. opozycji do 
Prezydenta Miasta i koalicji go wspierającej. W przygotowaniu tego budŜetu 
aktywnie uczestniczyli radni Klubu SLD, ale równieŜ pilnowaliśmy jego 
realizacji zarówno poprzez uczestnictwo w merytorycznych komisjach jak 
i podczas dokonywania w nim zmian głosując w zdecydowanej większości 
przypadków za proponowanymi rozwiązaniami. 
Dlatego teŜ mamy pełną świadomość tego, Ŝe mimo iŜ absolutorium za 
wykonanie tego budŜetu uzyska, bądź nie uzyska pan Prezydent jako organ 
wykonawczy, to tak naprawdę będzie to teŜ ocena pracy całej Wysokiej Rady. 
Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej 
nie pozostawiają wątpliwości, Ŝe ocena wykonania ubiegłorocznego budŜetu 
moŜe być tylko pozytywna. Świadczą o tym praktycznie wszystkie 
przytaczane juŜ dzisiaj wskaźniki i liczby. Nie będę oczywiście ich ponownie 
wymieniał, bo z tego zadania doskonale wywiązali się moi przedmówcy. Chcę 
natomiast wyraźnie stwierdzić, Ŝe radni SLD z zadowoleniem przyjmują dobrą 
ocenę wykonania budŜetu. Przyjmujemy ją z zadowoleniem i satysfakcją nie 
dlatego, Ŝe nagle zapałaliśmy wielką sympatią do pana Prezydenta 
Lubawskiego i jego urzędników, choć w indywidualnych przypadkach nie 
wykluczam takiej moŜliwości. Przyjmujemy ją z zadowoleniem poniewaŜ 
mamy świadomość faktu, Ŝe ubiegły rok był dobrym rokiem dla Kielc i ich 
rozwoju i w jakiejś części stało się to równieŜ przy naszym udziale. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 
To, Ŝe pozytywnie oceniamy wykonanie budŜetu za 2008 rok nie oznacza 
jednak, Ŝe jesteśmy całkowicie bezkrytyczni i zgadzamy się ze wszystkimi 
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pomysłami Prezydenta Miasta i koalicji go popierającej. W wielu sprawach 
mięliśmy odmienne stanowiska, twierdziliśmy, Ŝe moŜna było wiele spraw 
rozwiązać inaczej, podejmować inne decyzje. Artykułowaliśmy swoje 
wątpliwości i proponowaliśmy inne rozwiązania, co niestety nie zawsze było 
odczytywane jako troska o dobro miasta i jego mieszkańców, a wręcz nawet 
czasami padały słowa, które paść nie powinny. 
Podczas podsumowania połowy kadencji zwracaliśmy uwagę na szereg 
zaniedbań i dalekie miejsce Kielc w przeróŜnych rankingach zestawianych nie 
przez nas, ale przez fachowe i samorządowe ośrodki i czasopisma. 
Spotkaliśmy się wówczas z ignorancją i próbą zaklinania rzeczywistości. Na 
potwierdzenie naszych ówczesnych uwag mamy najnowszy ranking 
miesięcznika „Forbes”, na który powoływał się pan Prezydent. Pokazano 
w nim miejsce naszego miasta pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. 
I nie mamy z tego powodu satysfakcji, bo przedostatnie miejsce w tym 
rankingu pokazuje ile jeszcze czeka nas pracy i wyzwań. 
Najprościej jest się obrazić, stwierdzić Ŝe nikt inny poza mną nie ma racji 
i wszyscy się mylą, bo sytuacja jest świetna, a chwilowe kiepskie notowania 
Kielc wynikają z kryzysu gospodarczego. Ale przecieŜ kryzys nie był aŜ tak 
złośliwy i nie dotknął tylko naszego miasta. Inni równieŜ działają w takich 
samych warunkach, więc moŜe warto się zastanowić dlaczego to właśnie my 
trzymamy w wielu dziedzinach czerwoną latarnię maruderów rankingowych? 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie! 
Klub Radnych SLD poparł budŜet na 2008 rok. ZauwaŜaliśmy wówczas 
bardzo proinwestycyjny jego charakter, zauwaŜaliśmy stosunkowo wysokie 
nakłady zapisane w nim na oświatę, równieŜ w części inwestycyjnej i duŜe 
pieniądze na pomoc społeczną. UwaŜaliśmy, Ŝe to dobry budŜet dla Kielc 
i zdania nie zmieniliśmy. Oczywiście w uchwalonej formie nie przetrwał do 
końca roku i często musieliśmy dokonywać w nim zmian, korygując niestety 
kwoty przeznaczone pierwotnie na inwestycje. To były bolesne decyzje, ale 
mamy świadomość przyczyn takiego stanu rzeczy i obiektywnych 
uwarunkowań, na które miasto nie miało większego wpływu. Dobrze się stało, 
Ŝe zdejmując pieniądze z inwestycji wieloletnich zmniejszaliśmy zadłuŜenie 
Kielc, to powinno pomóc w przyszłej absorpcji środków zewnętrznych, bo 
poziom ich pozyskiwania w roku ubiegłym był tragiczny. 
DuŜe kontrowersje w minionym roku wzbudziły sprawy zbycia udziałów 
w MPK, zakupu od Kolportera akcji Korony Kielce i nieruchomości przy ulicy 
Strycharskiej, organizacji tzw. Święta Lampionów, lokalizacji galerii 
handlowej w samym centrum miasta i ewentualnych konsekwencji tej decyzji, 
szeregu spraw związanych z gospodarką i zrządzaniem nieruchomościami 
i uchwalaniem poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Krytycznie ocenialiśmy całą sferę promocyjną miasta. Trwa kontrola 



 39 

działalności ówczesnego wydziału zajmującego się promocją i zapewne pan 
Prezydent zdaje sobie juŜ sprawę jak duŜa była tam skala nieprawidłowości. 
Ale poniewaŜ znów mogę spotkać się z zarzutami, Ŝe cytuję pana Prezydenta 
według przekazu prasowego „radny Siejka złamał prawo informując media 
o wynikach kontroli”, to pozwólcie państwo radni, Ŝe o granitowe lwy, 
30 tysięcy okularów, świetlne budowle i o wszystkie pozostałe kwestie 
związane z odwołanym świętem, za które miasto zapłaciło 180 tysięcy złotych 
zapytam po zakończeniu kontroli. A tak na marginesie, to nie znam takiego 
prawa, które zabraniałoby radnemu publicznie pytać o sposób wydatkowania 
publicznych pieniędzy. 
We wszystkich wymienionych przeze mnie sprawach mieli śmy odmienne 
zdanie. Myślę, Ŝe czas pokaŜe po czyjej stronie była racja i zupełnie szczerze 
przyznam, Ŝe mając świadomość ewentualnych konsekwencji dla miasta 
z odejmowania takich, a nie innych decyzji, wolałbym kiedyś stwierdzić, Ŝe 
się mylili śmy. 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 
Instytucja absolutorium, szczególnie w wydaniu kieleckim odkąd tylko 
pamiętam była okazją do, przepraszam za kolokwializm, dołoŜenia władzy 
i do prowadzenia gry politycznej. Jeśli tylko jest wola, to zawsze moŜna 
znaleźć argumenty do głosowania przeciwko. Przypomnę tylko, Ŝe w kadencji 
kiedy to lewica rządziła miastem opozycja nigdy przy okazji dyskusji 
i głosowania absolutoryjnego nie zostawiała na nas suchej nitki. Nigdy teŜ nie 
zdarzyło się aby radni z prawej strony choćby wstrzymali się od głosu. Zawsze 
byli na nie. Na tej sali jest kilkoro radnych, którzy na pewno pamiętają te 
sesje, te złośliwości, a czasami nawet chamskie i nieuzasadnione ataki na 
aktualnie sprawujących rządy w ratuszu. 
Mam nadzieję, Ŝe ta kadencja kieleckiego samorządu wprowadzi nowe 
standardy w tej dziedzinie. Wprowadzi je właśnie przy udziale radnych 
mojego klubu. 
Długo zastanawialiśmy się nad naszym stanowiskiem. Nie ukrywam, Ŝe było 
i w zasadzie jest nadal wiele powodów, dla których powinniśmy zagłosować 
dzisiaj za nie udzieleniem panu Prezydentowi absolutorium za ubiegły rok. Te 
powody są dość istotne. Mieliśmy w ciągu ostatnich lat mnóstwo przykładów 
na, jakby to najdelikatniej ująć - trudny charakter Wojciecha Lubawskiego 
i co za tym idzie trudności w poprawnym komunikowaniu się, zwłaszcza 
z radnymi opozycji. 
Uznaliśmy jednak, Ŝe nie moŜemy i nie powinniśmy brać pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji tylko spraw, które nas róŜnią i z którymi się nie 
zgadzamy. Nie byłoby to ani sprawiedliwe, ani teŜ nie stało by w zgodzie 
z naszym poczuciem odpowiedzialności, obiektywizmu i pragnieniem rozwoju 
naszego miasta. 
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Mamy świadomość czasu w jakim przyszło nam sprawować mandaty. Czasu, 
który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać, aby kielczanom Ŝyło się lepiej. 
Dodam - Ŝe wszystkim... 
Nie będziemy hamulcowymi w czasie wielkich finansowych i inwestycyjnych 
moŜliwości jakie stoją przed Kielcami. Zagłosujemy dzisiaj panie Prezydencie 
za udzieleniem panu absolutorium za ubiegły rok. Uczynimy tak, poniewaŜ 
doszliśmy do wniosku, Ŝe mimo iŜ jak wspomniałem wcześniej nie zgadzamy 
się z wieloma pańskimi pomysłami i decyzjami, to uczciwie naleŜy skwitować 
pańską pracę i pańskich urzędników w zakresie realizacji zapisów 
budŜetowych. Całą sferę polityczną, dotyczącą pańskiej działalności 
pozostawiamy do oceny tych, którzy według sondaŜy nadal pana doceniają, 
czyli wyborcom. 
Nie byłbym sobą, gdybym stwierdził, Ŝe ta wysoka ocena pańskiej 
prezydentury jest dla nas czymś miłym. Mogę pana zapewnić, Ŝe będziemy 
robić wszystko aby to zmienić, poniewaŜ mamy przekonanie, Ŝe 
potrafilibyśmy lepiej. 
Ale wszystko, to nie oznacza, Ŝe za wszelką cenę, nie licząc się z interesem 
miasta i naszych mieszkańców. Swoją opozycyjność realizować będziemy 
poprzez rywalizację pozytywną. Rywalizację polegającą na argumentach, 
konkretach i lepszych pomysłach. Rywalizację bez zacietrzewienia, obelg 
i arogancji, ale z krytycznym podejściem do spraw zasadniczych, w których 
się nie zgadzamy. Tego równieŜ oczekujemy od pana. 
Gratuluję panu i pańskim słuŜbom dobrego wykonania ubiegłorocznego 
budŜetu i dziękuję za uwagę. 
 
Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Platforma Obywatelska RP 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni! 
Chciałem teŜ złoŜyć serdeczne Ŝyczenia wszystkim Jerzym, Wojciechom, 
a w szczególności panu Prezydentowi. Wszystkiego najlepszego z okazji 
imienin.  
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przyszło nam oceniać wyniki finansowe 
budŜetu miasta za 2008 rok. BudŜet miasta za 2008 rok został wykonany 
prawidłowo pod względem formalno – prawnym, co podkreśla w swoim 
sprawozdaniu RIO i Komisja Urzędu Miasta, co potwierdza teŜ Platforma 
Obywatelska. Wyniki budŜetu za 2008 rok opierają się na zestawieniu liczb, 
procentów, które zostały prawidłowo zestawione. Ale diabeł tkwi 
w szczegółach. Czytając ten sam budŜet, kaŜdy moŜe wyciągnąć inne wnioski 
i uwagi. Dlatego oceny wyniku budŜetu są tak róŜnorodne przedstawiane 
przez radnych. analizując wyniki budŜetu za 2008 rok moŜna znaleźć 
elementy pozytywne wykonania tego budŜetu oraz elementy negatywne 
wykonania tego budŜetu. Moi przedmówcy ocenili pozytywnie wykonanie 
budŜetu za 2008 rok. Część była negatywnie w wykonaniu mojego 
przedmówcy, kolegi Siejki. Z częścią tych pozytywnych opinii moŜna się 
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zgodzić. moje wystąpienie ograniczy się tylko do oceny przychodów 
i wydatków budŜetu miasta za 2008 rok w wybranych elementach 
budŜetowych. Przechodząc do meritum sprawy. Z danych liczbowych, 
analizując wyniki budŜetu za 2008 rok wynika, Ŝe w kolejnym roku 
budŜetowym uzyskano nadwyŜkę budŜetową w wysokości 4.405.400 zł. Chcę 
zaznaczyć, Ŝe jest ona niŜsza niŜ w 2007 roku, która wynosiła 41 mln zł. To 
jednak Ŝaden pozytywny efekt. Taka nadwyŜka bowiem, spowodowana 
została niekorzystnymi wynikami w szczególności w zakresie: 
- niezrealizowanych zaplanowanych wydatków budŜetowych aŜ 
o 26.814.000 zł to jest 3,5%. 
- nie zrealizowano teŜ wydatków majątkowych na kwotę 8,5 mln zł. Czyli nie 
wykonano planu budŜetowego w tym zakresie o 6,6%. 
Te niezrealizowane wydatki moŜna było by wykorzystać na poprawę 
infrastruktury technicznej, tworzenie nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, których tak bardzo brakuje Kielcom, niezbędnych dla rozwoju 
naszego miasta. Działań inwestycyjnych, niezbędnych dla poprawy Ŝycia 
i funkcjonowania społeczności lokalnej. Nie zrealizowało się na bieŜąco wiele 
zaplanowanych w budŜecie zadań rzeczowych. W odczuciu społecznym, nasze 
miasto słabo się rozwija, porównując z innymi duŜymi miastami. Inwestycje 
waŜne społecznie, czyli takie, które stwarzałyby nowe miejsca pracy oraz 
w pewnym okresie czasu przynosiły miastu pewne wpływy do budŜetu, takie 
inwestycje nie powstają albo powstają w niewystarczającej ilości. Całkowity 
jest teŜ brak zainteresowania obcego kapitału, który, mógłby inwestować 
w naszym mieście. Jest to problem złoŜony i naleŜałoby przeprowadzić 
rzetelną dyskusję na ten temat władz miasta z władzami województwa 
i wyciągnąć odpowiednie wnioski, uzgodnienia i przystąpić do działania. 
W przeciwnym razie, z naszego miasta coraz więcej ludzi będzie wyjeŜdŜać, 
co juŜ moŜna zaobserwować. Wyjechało około 20 tysięcy ludzi. Owszem, 
prowadzi się wiele inwestycji tak zwanych symbolicznych, np. budowa 
parkingu. Pozyskiwanie środków unijnych przez miasto teŜ jest na bardzo 
niskim poziomie. Myślę, Ŝe środki unijne powodują wzrost gospodarczy 
naszego miasta i rozwój naszego miasta. Działania władz miasta w celu 
tworzenia warunków sprzyjających przyciągnięciu przedsiębiorców i kapitału 
do naszego regionu są na bardzo niskim poziomie i lokują nas na jednym 
z ostatnich miejsc w kraju. Jest to bardzo waŜny problem dla władz miasta, 
z którym naleŜy się jak najszybciej zmierzyć. Wracając do oceny budŜetu za 
2008 rok, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe osiągnięty wynik finansowy budŜetu plus 
12,8 mln zł jest pozytywny ale nie moŜe ten fakt przysłonić nieefektywności 
w gospodarowaniu środkami budŜetowymi bowiem: wpływy budŜetowe 
w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wzrosły aŜ o 60 mln zł. To jest 
fizyczne, które wpłynęły do budŜetu miasta. Mimo tak znacznego wzrostu 
wpływów do budŜetu miasta nie zmniejszono bardzo wysokiego zadłuŜenia 
miasta, które wyniosło na koniec 2008 roku 105 mln zł i było nieco wyŜsze od 
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zadłuŜenia w poprzednim roku, przy wyŜszych dochodach w 2008 roku. Nie 
jest na pewno do zaakceptowania taka sytuacja, gdyŜ przy znacznym wzroście 
dochodów budŜetowych, wysoki nieuzasadniony poziom zadłuŜenia miasta. 
Nasuwa się pytanie, na jakie cele i zadania miasto przeznaczyło te środki? 
JeŜeli nie zmniejszono zadłuŜenia miasta, to naleŜało w znacznym stopniu 
zaspokoić palące potrzeby miasta. Wykonać wiele zadań zauwaŜalnych przez 
lokalne społeczności a w tym, szczególnie dofinansować wszystkie zasadne 
zadania inwestycyjne inicjatyw lokalnych. Zachodzi pytanie, jaka musi 
zaistnieć sytuacja aby nasze wspólne dobro, jakim jest miasto, zaczęło się 
rozwijać w sposób dynamiczny? Aby osiągało coraz lepsze wyniki. Klub 
Radnych Platformy Obywatelskiej w ciągu roku budŜetowego 2008 składał 
wiele wniosków, interpelacji i zapytań do władz miasta o przekierowanie lub 
przeznaczenie środków budŜetowych na cele rozwoju miasta tj. na 
infrastrukturę sportową, palny zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenia 
terenów pod budownictwo oraz na inwestycje prorozwojowe, które 
zwiększyłyby wpływy do budŜetu miasta i tworzyły nowe miejsca pracy. 
Takie rozwiązania i propozycje nie zostały ujęte w trakcie realizacji budŜetu 
w 2008 roku. Naszym zdaniem jest to ograniczenie i utrudnianie działań nas 
jako radnych opozycyjnych.  
Na zakończenie pragnę zwrócić się do pana Prezydenta aby nie odczytywał 
pan krytyki Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie wykonania 
budŜetu za 2008 rok jako aktu niechęci, czy wrogości wobec pana. Wszystkie 
nasze uwagi mają tylko na celu włączenie się do wspólnej pracy nad rozwojem 
naszego miasta w kwestii wykonania budŜetu i rozwoju miasta. Radni 
Platformy mówią prawdę a naprawdę nie ma co się obraŜać, panie 
Prezydencie. Tylko zacząć współdziałać ze wszystkimi radnymi dla dobra 
miasta, gdyŜ to jest nasze wspólne dobro. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 
Samorządowe – Wojciech Lubawski, Przewodniczący Komisji BudŜetu 
i Finansów 
 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 
Udzielenie absolutorium oznacza akceptację sposobu, w jaki budŜet miasta 
Kielce, uchwalony przez Radę Miejską, został wykonany przez Pana 
Prezydenta. Absolutorium nie moŜe mieć charakteru ogólnej, politycznej 
oceny funkcjonowania organu wykonawczego. Przedmiotem więc naszej 
oceny mogą być tylko działania związane z wykonywaniem budŜetu przez 
Prezydenta. 
Postaram się więc w sposób moŜliwie skrupulatny ocenić działania Pana 
Prezydenta, związane z wykonywaniem budŜetu miasta Kielce w 2008 roku. 
Uczynię to prezentując ocenę Komisji BudŜetu i Finansów wplatając w nią 
wystąpienie klubowe Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe – Wojciech 
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Lubawski, gdyŜ biorąc pod uwagę jednomyślność w głosowaniu Radnych 
Komisji za pozytywną opinią o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 
rok ocena ta jest zbieŜna, Ŝeby nie powiedzieć toŜsama. Do takiego 
postępowania zmobilizował mnie takŜe Pan Przewodniczący Rady oczekując 
od nas zwięzłych wypowiedzi, więc w jednym wystąpieniu wybrzmi jak sądzę 
obiektywna ocena. 
DuŜo w dniu dzisiejszym padło juŜ danych, liczb, procentów jak słyszałem 
czasami sprzecznych ze sobą. I to normalne, bo debata absolutoryjna jest 
prowadzona na temat wykonania budŜetu miasta.  
Chcąc uniknąć niepotrzebnych powtórek wartości juŜ prezentowanych zacznę 
od stwierdzenia, Ŝe osobiście juŜ siódmy raz oceniam wykonanie budŜetu 
miasta Kielce w ogóle, a szósty raz ocenie poddaję budŜet miasta realizowany 
przez Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Nie mogę się oprzeć 
wraŜeniu, Ŝe osiągnięte wyniki budŜetowe za 2008 rok są najlepsze od 2002 
roku. Jeśli tak jest, to znaczy, Ŝe jest za co chwalić Pana Prezydenta, ale takŜe 
cieszyć się z wielkiej roztropności Wysokiej Rady. 
Najpierw wypada mi się odnieść do działań Prezydenta, dzięki którym 
wszystkie wskaźniki ekonomiczne i finansowe osiągnęły prawidłowy 
i jednocześnie wysoki poziom realizacji. I tak: 
 
Dochody BieŜące 
Transfery bieŜące pozostają największym źródłem dochodów operacyjnych 
Kielc. W 2008 roku wpływy z transferów bieŜących stanowiły 44% tych 
dochodów. Wzrost transferów w ostatnich latach wynikał z przekazania miastu 
nowych zadań finansowanych z dotacji, rosnącej części oświatowej subwencji 
ogólnej, otrzymywanej z budŜetu państwa oraz z pozyskanych środków z Unii 
Europejskiej na projekty społeczne. W 2008 roku wzrost transferów bieŜących 
wyniósł 10,9%. 
Wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT są drugim najwaŜniejszym 
źródłem dochodów operacyjnych miasta.  
Kolejnym bardzo istotnym składnikiem dochodowym są wpływy z podatków 
i opłat lokalnych, które w 2008 roku wyniosły ogółem 129 milionów złotych 
i stanowiły 18,3% dochodów operacyjnych miasta. 
Warto w tym miejscu przypomnieć i jednocześnie bardzo pozytywnie ocenić 
politykę miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych. Do 2008 roku miasto 
utrzymywało stawki podatku od nieruchomości bez zmian. W 2008 roku 
stawki te zostały podniesione ale jednocześnie nastąpiło duŜe ich 
zróŜnicowanie. Przypomnę, Ŝe duŜe obniŜki podatku wprowadzono między 
innymi dla budynków i gruntów związanych z ochroną zdrowia, w tym 
wyróŜniona została dodatkowo szpitalna ochrona zdrowia. ObniŜki teŜ objęły 
działalność sportową w naszym mieście. W tym zakresie jak wiemy 
konsekwentnie prowadzona jest i w tym roku elastyczna polityka podatkowa. 
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Wydatki BieŜące 
Prawie 70% wydatków bieŜących miasta stanowią wydatki sztywne. Wydatki 
te są zdominowane przez wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Miasto ma 
małe moŜliwości ograniczania wydatków w tych sektorach, poniewaŜ 
w wydatkach w sektorze oświaty dominują wynagrodzenia, a w sektorze 
pomocy społecznej zdecydowaną część stanowią wydatki na zasiłki, które są 
określone w ustawach. 
Wydatki na oświatę stanowią około 40% wydatków operacyjnych miasta. 
W 2008 roku część oświatowa subwencji ogólnej pokryła jedynie 74% 
wydatków w tym sektorze i była wystarczająca na sfinansowanie wyłącznie 
wydatków na płace. Udział miasta w finansowaniu sektora oświaty jest 
stabilny, poniewaŜ wzrost wynagrodzeń w sektorze odpowiada wzrostowi 
części oświatowej subwencji ogólnej, co pozytywnie wyróŜnia Kielce od 
innych miast w Polsce. RównieŜ miasto wyróŜnia się pozytywnie na tle innych 
miast wzrostem wydatków na oświatę z własnych środków, przy 
jednoczesnym zmniejszaniu procentowego udziału środków własnych 
w wydatkach ogółem. W tym miejscu nie sposób nie odnieść się pozytywnie 
do działań w sektorze oświaty gdyŜ jest to najlepsza z moŜliwych inwestycji 
miasta – inwestycja w człowieka, młodego mieszkańca naszego miasta. 
Wydatki na pomoc społeczną są drugim, największym elementem wydatków 
bieŜących Kielc. Stanowiły one 25% wydatków bieŜących ogółem w 2008 
roku. Około 47% wydatków w tym sektorze jest finansowana z dotacji 
z budŜetu państwa, 36% ze środków własnych miasta i 17% z innych źródeł. 
 
Dochody i Wydatki Majątkowe 
W 2008 roku dochody majątkowe znacząco wzrosły w porównaniu do 2007 
roku i wyniosły 39 milionów złotych. Pochodziły one głównie ze sprzedaŜy 
mieszkań komunalnych to kwota blisko 30 milionowa. Pozostałe 9 milionów 
stanowiły dotacje inwestycyjne, głównie z budŜetu państwa. 
W 2008 roku wydatki majątkowe wzrosły znacząco bo o 57% i wyniosły 
120 milionów złotych, choć były niŜsze od zaplanowanych w budŜecie miasta.  
 
Wyniki Bud Ŝetowe 
W 2008 roku Kielce ponownie odnotowały dobrą marŜę operacyjną 
wynoszącą 12,9% dochodów operacyjnych, w porównaniu do wyniku 14,4% 
w 2007, który był bardzo dobrym rokiem dla większości samorządów 
w Polsce. 
BudŜet został wykonany z nadwyŜką wynoszącą 3,6 miliona złotych, ze 
względu na niŜsze od planowanych wydatki majątkowe, szybki wzrost 
dochodów i z naleŜytą ostroŜnością planowany budŜet. 
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ZadłuŜenie 
W latach 2005 – 2006 zadłuŜenie Kielc rosło w związku z realizacją projektów 
inwestycyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską. Dobre wyniki 
budŜetowe 2008 roku Prezydent wykorzystał, Ŝeby zredukować zadłuŜenie do 
93,3 miliona złotych na koniec 2008 roku z 120,4 miliona złotych w 2006 
roku. Wskaźnik zadłuŜenia bezpośredniego Kielc jest niski i wynosi 13,2% 
dochodów bieŜących na koniec 2008 roku. Osiągnięcie takich wskaźników to 
świadome działanie Pana Prezydenta, które jest kolejnym pozytywnym 
wyróŜnikiem Kielc na tle innych miast w Polsce. Dodam jeszcze, Ŝe 
zadłuŜenie miasta składa się w 93% z kredytów bankowych i w 7% 
z poŜyczek preferencyjnych, które mogą być umorzone nawet do 50% ich 
wysokości. 
 
Spółki Komunalne 
Sektor spółek komunalnych stanowił zawsze źródło ryzyka dla Kielc, z jednej 
strony, zaś z drugiej to gwarancja efektywnego zapewnienia wykonania 
bardzo duŜej gamy zadań własnych i zleconych miastu. 
Miasto posiada 100% udziałów w dziewięciu spółkach. Wszystkie te spółki 
odnotowują zyski lub niewielkie straty i mają niewielkie zadłuŜenie 
obsługiwane ze środków własnych. 
W tym miejscu trudno jest jeszcze powiedzieć o wynikach, gdyŜ dopiero na 
koniec czerwca będą walne zgromadzenia zatwierdzające wyniki 
poszczególnych spółek. 
Miasto Kielce w roku 2008 utworzyło spółkę pod nazwą Regionalny Port 
Lotniczy Kielce S.A. i stało się właścicielem 100% akcji spółki Korona S.A. 
Mimo ostatnio braku skuteczności zawodników na drodze do ekstraklasy 
naszej „Koronki” trzeba w tym miejscu pozytywnie z perspektywy czasu 
ocenić podjęcie przez Prezydenta decyzji i jej akceptacji przez większość 
Rady Miejskiej dotyczącej zakupu Korony w 2008 roku. Brak takiej decyzji 
w odpowiednim czasie skutkowałby likwidacją „Korony” oraz brakiem 
wykorzystania nowowybudowanego stadionu piłkarskiego, a co za tym idzie 
koniecznością zwrotu przez miasto wielomilionowej dotacji ze środków 
unijnych. Przy tej okazji bardzo pozytywnie trzeba takŜe ocenić przejęcie 
przez miasto szkolenia dzieci i młodzieŜy w umiejętnościach piłkarskich.  
Kielce w roku 2008 utworzyło wraz z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni 
oraz chińskim partnerem spółkę, która zajmuje się m.in. budownictwem 
mieszkaniowym. 
 
Zobowiązania Pośrednie 
W 2008 roku Kielce zlikwidowały swoje jednostki ochrony zdrowia: Szpital 
Miejski Świętego Aleksandra oraz tak zwany ZOZ miejski. W miejsce 
zlikwidowanego szpitala jak wiemy została utworzona spółka komunalna pod 
nazwą Szpital Kielecki. Spółka ta kontynuuje świadczenia opieki zdrowotnej 
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i nie jest obciąŜona zadłuŜeniem Szpitala Miejskiego. Opiekę ambulatoryjną 
przejęły NZOZ-y podnosząc poziom usług. 
Zobowiązania zlikwidowanych jednostek wynosiły 47 milionów złotych. 
Kielce w 2008 roku umorzyło 35 milionów złotych zobowiązań wobec 
budŜetu oraz przejęło 12 milionów złotych zobowiązań poręczonych przez 
miasto, które zaplanowało spłacić do 2017 roku. 
W tym miejscu koniecznie trzeba pozytywnie wyróŜnić spółkę komunalną 
Szpital Kielecki za osiągane wyniki i poziom świadczonych usług. 
Rozwiązanie wprowadzone w Kielcach posłuŜyło za model do naśladowania 
przy komercjalizacji szpitali w Polsce według rządowego planu „B”. Szkoda 
tylko, Ŝe źle zarządzanym szpitalom rząd będzie pomagał finansowo, 
a samorządom które same spróbowały uporać się z ogromnymi problemami 
finansowymi, powstałymi w związku z decyzjami parlamentarnymi, nie 
okazano odrobiny zrozumienia. 
Na zakończenie tej analizy wykonania budŜetu juŜ bez zbędnego komentarza 
przekaŜę jeszcze trzy niezwykle istotne wskaźniki za 2008 rok: 

� wskaźnik zadłuŜenia bezpośredniego na mieszkańca Kielc wyniósł 
469 złotych, gdy w 2007 wynosił 512 złotych, a w 2006 aŜ 581 złotych; 

� dochody na mieszkańca Kielc wyniosły 3.740 złotych, gdy w 2007 roku 
3.213 złotych, a w 2006 tylko 2.801 złotych; 

� wydatki na mieszkańca Kielc wyniosły 3.837 złotych, gdy w 2007 roku 
3.162 złote, a w 2006 wyniosły 3.261 złotych;  
Pozostawiając juŜ w tym momencie wszelkie analizy i wyliczenia na boku 
odniosę się jeszcze po krótce do niemierzalnych działań Pana Prezydenta 
mających jednak istotny wpływ na wykonanie budŜetu miasta w 2008 roku. 
W roku 2008:  

� podpisano 5 preumów na przygotowanie Projektów o łącznej wartości około 
376 milionów złotych (środki z Unii Europejskiej około 296 milionów 
złotych), 

� złoŜono 3 wnioski aplikacyjne na inwestycje o łącznej wartości ok. 
230 milionów złotych (środki z Unii Europejskiej około 181 milionów 
złotych),  

� złoŜono 3 wnioski aplikacyjne na tzw. projekty „miękkie” – nieinwestycyjne: 
� Jestem przedsiębiorczy – mam firmę, projekt o wartości ok. 2 milionów 

złotych w całości finansowany ze źródeł zewnętrznych;  
� Rola Miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnym, projekt 

międzynarodowy realizowany we współpracy z miastami europejskimi; 
wartość projektu wynosi około 700 tysięcy Euro, z czego wkład Miasta 
około 11,5 tysiąca Euro; 

� Projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z miastami 
Europy. Celem Projektu jest zwiększenie uŜycia przyjaznych 
środowisku środków transportu, zmiana zachowań komunikacyjnych 
pracowników i pracodawców. 
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� Kielecki Inkubator Technologiczny został powołany uchwałą Rady Miasta 
Kielce na sesji w dniu 3 kwietnia 2008 r. w celu przygotowania i realizacji 
projektu pod tą samą nazwą. Projekt pn. Kielecki Inkubator Technologiczny 
został wpisany decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego na listę projektów 
kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. 
Podstawowym celem projektu jest utworzenie w Kielcach wielofunkcyjnego 
terenu aktywności gospodarczej w formie Inkubatora oraz Centrum 
Technologicznego. Wartość projektu wynosi ok. 63 mln i pochodzić będzie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

� Odsłonięcie w dniu 23.05.2008 r. ufundowanej przez Miasto Kielce tablicy 
upamiętniającej pobyt Józefa Piłsudskiego w Winnicy na Ukrainie; jest to 
pierwsza tego typu zrealizowana inicjatywa na terytorium naszego 
wschodniego sąsiada, która w sposób namacalny ukazuje wysoki poziom 
zaufania pomiędzy partnerami z Kielc i Winnicy; miejsce to stało się równieŜ 
w chwili obecnej płaszczyzną integrującą społeczność polonijną Obwodu 
Winnickiego. 

� Ogłoszenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Winnicy miejscem 
powstania nowego konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 
Ukrainy; fakt ten jest zwieńczeniem ponad dwuletnich starań Prezydenta 
Miasta Kielce oraz Rady Miejskiej w Kielcach zmierzających do stworzenia 
polskiej placówki dyplomatycznej w mieście naszego wschodniego partnera; 
powstanie Winnickiego Okręgu Konsularnego pozwoli zintensyfikować 
dotychczasowe kontakty oraz rozwinąć współpracę w dotychczas 
niezagospodarowanych obszarach. 

� Realizacja inicjatywy Pana Prezydenta związanej z powstaniem klastra 
targowego poprzez utworzenie i zarejestrowanie Izby Gospodarczej „Grono 
Targowe Kielce”, a takŜe rozpoczęcie działalności tej Izby oraz aktywna praca 
jej członków, efektem której w niedalekiej przyszłości Izba moŜe stać się 
znaczącym podmiotem aktywizacji gospodarczej miasta i regionu.  

� OFF FASHION (III i IV edycja) Kolejnym edycjom towarzyszy coraz 
większe zainteresowanie ze strony młodych projektantów, a takŜe 
profesjonalistów, którzy podkreślają wysoki poziom kieleckiej imprezy. 
Kielce stają się miastem mody, przyjaznym młodym projektantom chcącym 
się kształcić oraz pokazywać i sprzedawać swoje kolekcje. 

� Prapremiera spektaklu "Zdarzyło się w Jeruzalem", przygotowanego przez 
Kielecki Teatr Tańca i Filharmonię Świętokrzyską, w której uczestniczyła 
MałŜonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska.  

� Uroczyste otwarcie Muzeum Historii Miasta Kielce. 
� Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania uzyskany przez Urząd 

Miasta Kielce 
� Przygotowania do utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy. 
� Zakup budynku przy ulicy Strycharskiej  
� WdroŜenie GIS – Systemu Informacji Przestrzennej 
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� Powstał czwarty Klub Seniora, przy Alei Legionów 
� Powstał Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzhaimera, przy 

Alei Legionów. 
� Powstała trzecia Świetlica Środowiskowa 4-y Kąty dla Dzieci i MłodzieŜy -na 

Osiedlu Bocianek 
� Przygotowano mieszkania treningowe dla młodzieŜy upośledzonej umysłowo 

w części budynku po Domu Dziecka przy ul. Sandomierskiej 
� Zaadaptowano budynek przy ul. Kościuszki 25, gdzie swoje siedziby znalazły: 

Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”, Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych, Organizacje pozarządowe: PKPS, Towarzystwo 
Dobroczynności, Stowarzyszenie „śyj, Kolorowo”, Stowarzyszenie „Arnica”. 

� Utworzono centralną kuchnię przy ul. Kołłątaja i Punkt wdawania posiłków 
przy ul. Studziennej oraz trzecią Jadłodajnię 11.30 przy ul. śeromskiego 

� Utworzono magazyn odzieŜy  
� Dokonano modernizacji placówek: DPS Jagiellońska,  DPS śeromskiego, 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata”, Ośrodka 
Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej, Federacji 
Stowarzyszeń Kulturotwórczych BAZA ZBOśOWA 

� Rozpoczęcie realizacji budowy siedziby dla Komisariatu I Policji w Kielcach 
poprzez: wybór lokalizacji i przekazanie policji działki budowlanej na terenie 
Os. Na Stoku, przekazanie policji 200 tys. złotych na opracowanie 
dokumentacji techniczno-budowlanej tego obiektu 

� Rozpoczęcie budowy siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 
i Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach poprzez: wybór 
lokalizacji i przekazanie działki budowlanej przy ulicy Grunwaldzkiej, 
przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach 200 tys. złotych na 
opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej tego obiektu 

� Wpisanie Geoparku Kielce w sieć Geoparków Europejskich – opracowano 
porozumienie o współpracy „Geopark Świętokrzyski” mające na celu stałą 
współpracę Geoparku Kielce i wybranych gmin powiatu kieleckiego 
w zakresie projektu „Geopark Świętokrzyski” i wspólnego aplikowania do 
Europejskiej Sieci Geoparków.  

� Od kilku lat wprowadzamy dodatkową ofertę dla uczniów. W przedszkolach 
jest to bezpłatna nauka rytmiki dla wszystkich dzieci oraz język angielski dla 
pięciolatków i sześciolatków. W szkołach podstawowych - kolejny rok 
prowadzona jest bezpłatna, powszechna nauka pływania dla uczniów klas 
trzecich. W gimnazjach trzecioklasiści przygotowywani są do egzaminów 
gimnazjalnych na specjalnych kursach prowadzonych bezpłatnie w swoich 
szkołach. Uczniowie klas maturalnych natomiast mogą skorzystać 
z „korepetycji” z wybranych przez siebie przedmiotów. Efektem tych działań 
są coraz lepsze wyniki uczniów kieleckich szkół we wszystkich zewnętrznych 
sprawdzianach i egzaminach. Ponadto w szkołach prowadzone są róŜnego 
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rodzaju zajęcia pozalekcyjne, większość stanowią jednak zajęcia sportowe, na 
które jest największe zapotrzebowanie wśród uczniów. 

� W ramach działań wychowawczych, uczniowie wszystkich typów szkół wraz 
z opiekunami uczestniczą w rozgrywanych w Kielcach meczach ekstraklasy 
piłki ręcznej oraz I ligi piłki noŜnej. 

� W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła się nauka w klasie 
z międzynarodową maturą zorganizowana w VI LO im. Słowackiego. Jest to 
pierwsze i jak na razie jedyne takie przedsięwzięcie w województwie. TakŜe 
w tej szkole rozpoczęła się realizacja polsko-niemieckiego projektu DSD 
polegającego na przygotowaniu uczniów do zdania egzaminu językowego 
organizowanego przez niemiecką ambasadę. Egzamin uprawnia do wstępu na 
uczelnie niemieckie. Nauka rozpoczyna się juŜ na poziomie gimnazjum. 

� W ciągu ostatnich lat znacznie poprawił się stan obiektów oświatowych. 
Prowadzone są liczne remonty i inwestycje - w 2008 roku gruntownie 
wyremontowane zostały budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. 
W wielu innych budynkach wymieniono okna i wykonano elewacje.  

� Rozwija się szkolna baza sportowa. Systematycznie modernizowane są 
obiekty Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.  

� W ramach programu „Blisko-boisko” powstały dwa nowe boiska sportowe - 
przy SP 33 oraz Zespole Szkół Informatycznych.  

� Rozpoczęto budowę nowego basenu, który niebawem powstanie przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 12. Ruszyła takŜe modernizacja basenu przy 
ul. Krakowskiej. 

� Kontynuowany jest program szczepień przeciwko pneumokokom. Program 
dał juŜ pierwsze mierzalne efekty, polegające na kilkudziesięcioprocentowej 
redukcji hospitalizacji w grupie dzieci, które zostały zaszczepione. 

� Rozpoczęto program szczepień przeciwko zakaŜeniom meningokokowym 
wśród dzieci i młodzieŜy. 

� Prowadzony jest program szczepień przeciwko grypie. Program cieszy się 
bardzo duŜą popularnością wśród osób pow. 55 roku Ŝycia. 

� Rozbudowano bazę lokalową kieleckich Ŝłobków samorządowych do 325 
miejsc. śłobki są systematycznie remontowane i modernizowane. Z uwagi na 
duŜe zainteresowanie tą formą opieki nad dzieckiem, podjęto decyzje 
o budowie kolejnego Ŝłobka w rejonie ul. Szajnowicza-Iwanowa. 
 
Na zakończenie przedstawiania działań podejmowanych przez miasto i jego 
jednostki godnym przypomnienia jest fakt zdobycia przez miasto, a tak ściślej 
przez Internetową Telewizję Kielce I miejsca w Polsce, w kategorii „Strona 
Internetowa” w konkursie „Złote Formaty 2008”. 
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Za posumowanie mojego wystąpienia niech posłuŜy ocena działań Pana 
Prezydenta w 2008 roku przez innych. 

� Złoty KrzyŜ Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej przyznany przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego 

� Medal za osobisty wkład we współpracę pomiędzy Polską, a Ukrainą 
przyznany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy 

� „Samorządowy Oskar” - nagroda im. Grzegorza Palki za stworzenie 
dogodnych warunków dla nowych inwestorów i twórców kultury 
przyznana przez Stowarzyszenie Samorządowców - Liga Krajowa 

� „Lider Regionu” w kategorii „Kultura” – nagroda przyznana przez 
NiezaleŜną kapitułę złoŜoną z ekspertów z dziedziny gospodarki oraz 
przedstawicieli redakcji „Echa Dnia” i władz województwa. 

� Srebrny Łuk Amazonek - wyróŜnienie dla osób wspierających Klub 
Amazonek  

Przed ostatnim przedmiotowym zdaniem wyraŜam uznanie i serdecznie 
dziękuję Pani Barbarze Nowak – Skarbnikowi Miasta Kielce oraz podległym 
Jej słuŜbom. To pierwsze wykonanie budŜetu samodzielnie kontrasygnowane 
przez Panią Skarbnik. Rok 2008 to nowa jakość we współpracy Skarbnika 
Miasta z Komisją BudŜetu i Finansów. Raz jeszcze dziękuję i deklaruję, Ŝe 
Komisja dotrzyma kroku w podejmowanych działaniach Pani Skarbnik. 
Ostatnia Sentencja mojego wystąpienia: 
Klub Radnych Porozumienie Samorządowe – Wojciech Lubawski w całości 
poprze wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Wojciechowi 
Lubawskiemu absolutorium za 2008 rok. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wysłuchaliśmy dzisiaj bardzo płomiennych wystąpień. Wiele wystąpień było 
bardzo merytorycznych, były i laudacje. Dlatego ja, generalnie, nie będę się 
odnosił do całości budŜetu, aczkolwiek chciałbym parę zdań na ten temat 
powiedzieć, ale do wybranych sfer. Szanowni państwo, budŜet, jak nazywa to 
jeden z klasyków samorządności, akurat nie jest to Robert Siejka, bo 
powoływano się na Roberta Siejkę jako klasyka, twierdzi, Ŝe jest publicznym 
planem finansowym, który kreuje przyszłość miasta a przez to jakość Ŝycia 
mieszkańców. W związku z tym, zarówno uchwalanie budŜetu jak i później 
ocena wykonania tego budŜetu wywołuje takie emocje. Gdy uchwalamy 
budŜet to zapoznajemy się z pewną wizją realizacji przedsięwzięć, które mają 
być wykonane w ciągu roku. Jest to swego rodzaju koncert, który przedstawia 
Prezydent albo organ wykonawczy, który chce w ciągu roku zrealizować. Gdy 
dokonujemy analizy sprawozdania, a konsekwencją analizy tego sprawozdania 
jest udzielenie, czy nie udzielenie absolutorium, to próbujemy pana 
Prezydenta rozliczyć, przekonać się czy ze swoich zobowiązań wywiązał się 
w sposób właściwy. Czy nie było to czcze gadanie. Jeśli się spojrzy na budŜet, 
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pod względem formalno – prawnym, to przede wszystkim patrzy się, czy cyfry 
zostały zrealizowane, czy on został spełniony, ale jeśli spojrzy się szerzej, tak 
jak mówili moi przedmówcy, to dokonuje się z jednej strony analizy dokonań 
pana Prezydenta a z drugiej strony wskazuje się te błędy, te mankamenty, 
które były  poprzednim roku po to, Ŝeby w przyszłości tych mankamentów 
uniknąć. Tak czynił, chociaŜby występujący pan Stanisław Rupniewski, który 
dokonywał analizy wykonania budŜetu i podkreślał, Ŝe jeŜeli chodzi o cyfry, 
liczby, to on jest wykonany prawidłowo, ale równieŜ pokazywał te sfery, które 
naleŜy zmienić, które naleŜy poprawić. Ja chciałbym w podobnej konwencji 
zabrać głos. Jeśli rzeczywiście popatrzymy na ten budŜet pod względem jego 
wykonania poprzez cyfry i liczby, to wygląda on bardzo dobrze. Praktycznie 
we wszystkich sferach został wykonany na poziomie dziewięćdziesięciu kilku 
procent a w wielu przypadkach na poziomie chociaŜby 100%. Jakby ktoś był 
złośliwy to mógłby się pewnych rzeczy czepiać. ChociaŜby, jeśli się spojrzy 
na wydatki majątkowe w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, to 
te wydatki majątkowe zostały wykonane w 75%. Jeśli na przykład spojrzy się 
na wydatki inwestycyjne na początku, gdy był budŜet uchwalany a później po 
zmianach, to jest tu pewna róŜnica. Jeśli byśmy się odnieśli do początkowego 
momentu, czyli do wyjścia, to jest w 78% ten budŜet wykonany. Ale to jest 
pewnego rodzaju czepianie się. Jeśli generalnie spojrzymy poprzez cyfry, to 
wykonanie wypada dość dobrze i tu nie ma co dyskutować.  
Ale jest sfera praktyczna. Patrząc na cyfry, to wygląda to dość dobrze ale jak 
praktycznie spojrzymy na pewne sfery Ŝycia, to moŜna tu juŜ mieć 
wątpliwości. O ile obszar sportu, obszar gospodarki komunalnej wypada dość 
dobrze, to są sfery naszego Ŝycia w tym mieście, gdzie tych wyników 
i praktyczny wygląd tej sfery nie wypada dość dobrze. Mam tu na myśli 
oświatę. Zaraz tu ktoś powie, pan Bogucki powie, Ŝe najwięcej pieniędzy 
wydajemy na oświatę. Zgadza się, ale to kaŜde miasto wydaje tych pieniędzy 
na oświatę bardzo duŜo. Jeśli spojrzymy na wydatki majątkowe w oświacie 
i porównamy z wydatkami z innych sfer to juŜ to nie wygląda tak imponująco. 
Zacytuję, bo nikt tych danych nie cytował, z wyjątkiem moŜe pani Skarbnik, 
ale pani Skarbnik nie podała wszystkich. Mianowicie: 

− Wydatki majątkowe w oświacie to jest 9,4% - około 11 mln zł.  
− Gospodarka komunalna to jest ponad 18% - 22 mln zł. 
− Kultura fizyczna i sport – ponad 13% - ponad 16 mln zł.  
− Transport i łączność – prawie 25% - 29 mln zł.  

To coś nam mówi. Jeśli spojrzymy na obiekty sportowe to czapki z głów przez 
panem Prezydentem. Mamy wspaniałe obiekty sportowe, stadion, hale. 
Oczywiście tak. Ale jeŜeli spojrzymy na infrastrukturę szkolną – na budynki, 
na boiska przy szkołach to owszem ileś tam budynków, jak pan Bogucki 
powiedział wyremontowaliśmy. Ale potrzeby są o wiele, wiele większe. Nie 
mówiłbym na ten temat, ale nie tak dawno Komisja Oświaty odwiedziła ileś 
obiektów szkolnych moi koledzy z tej Komisji mogą wyrazić podobne zdanie. 
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Te budynki są w strasznym stanie technicznym. Pan Gierada, kiedyś bardzo 
ładnie powiedział, Ŝe jeśli się nie zainwestuje w remonty tych budynków, to 
czeka je śmierć techniczna. To pokazuje jedną rzecz, Ŝe jeśli nie 
zainwestujemy w infrastrukturę oświatową, to w ciągu kilkunastu lat moŜe być 
sytuacja tragiczna. MoŜemy mieć piękne drogi, moŜemy mieć piękne obiekty 
sportowe a wyglądy naszych szkół będą tragiczne. Panie Prezydencie to nie 
jest generalnie uwaga bo wiem Ŝe pan pewne rzeczy uwzględnił 
w poprzednich budŜetach jeśli chodzi o oświatę ale to jest stosunkowo za 
mało. Naprawdę. Tak jak pan Marek Wołowiec powiedział my chcemy 
współpracować jako Platforma Obywatelska z panem. Ta dziedzina, o której 
mówię jest platformie obywatelskiej doskonale znana. te sugestie, które pan 
uwzględnił, między innymi radnych platformy jak: budowa basenów, 
skończyła się przede wszystkim pana sukcesem. Dlatego ta moja krytyka, 
która się tutaj pojawia, to jest krytyka, która ma te mankamenty, które 
pojawiły się w tym budŜecie, w roku 2008, wyeliminować w kolejnych 
budŜetach.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Co prawda pan Jacek Wołowiec w znacznej części odebrał mi głos informując, 
a jednocześnie prosząc państwa radnych, pana Prezydenta o to, aby lepiej 
pochylić się nad stanem technicznym budynków szkolnych. Dodam do tego, 
Ŝe Ŝeby za trzy, cztery lata nie było faktu, Ŝe odpowiednie słuŜby, SANEPID 
czy StraŜ PoŜarna, podejmą decyzję o zamknięciu wielu obiektów. Niektóre 
obiekty od lat nie były remontowane. Potwierdzam to, poniewaŜ wielu 
dyrektorów, wielu nauczycieli wiedząc o tym, Ŝe jest sesja absolutoryjna, 
prosiło mnie abym zabrał głos. Pieniądze, które wydajemy z budŜetu, 
otrzymujemy je z ministerstwa w postaci subwencji. Wszystkim chcę 
uświadomić, Ŝe przedszkola, na które wydajemy z budŜetu miasta, to jest 
zadanie własne gminy. To jest zadanie własne gminy. JeŜeli od tego 
w budŜecie odejmiemy zadanie własne gminy, to okazuje się, Ŝe na oświatę 
a więc szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne 
nie są to aŜ tak wielkie pieniądze. Kolejny problem to wyposaŜenie naszych 
placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne. W ubiegłym roku 
kalendarzowym Świętokrzyski Kurator Oświaty zbierał informację od 
wszystkich dyrektorów szkół z całego województwa o potrzebach w zakresie 
wyposaŜenia szkół w nowoczesny sprzęt. Jak donosiła prasa i nie tylko te 
informacje, czy Ŝyczenia, potrzeby zostały przekazane przez Kuratora do 
organów prowadzących. Jak podawała prasa, potrzeby w mieście Kielce są 
bardzo, bardzo duŜe. Kielce blado wypadają na tle listy wojewódzkiej. 
A przecieŜ jesteśmy miastem wojewódzkim i chcemy, musimy być metropolią 
do której przyjeŜdŜa młodzieŜ z całego województwa po naukę, jak to się 
dawniej mówiło. To nie tylko ci dawni Radkowie. Nie traktuję tego w formie 
krytyki, bo na tym się trochę znam natomiast mówimy o problemach. 
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O problemach, od których nie moŜemy uciekać. Nieszczęściem będzie a juŜ 
się obserwuje, co prawda w niewielkim stopniu ale to jest, Ŝe są przypadki 
dość liczne, Ŝe młodzieŜ bardzo zdolna, kieleckich gimnazjów opuszcza 
Kielce, przyjmując propozycje innych miast wojewódzkich, gdzie równieŜ są 
internaty aby tam zdobywać wiedzę i występować w konkursach w postaci 
olimpiad przedmiotowych. JeŜeli jestem przy głosie, to dodam, Ŝe udział 
uczniów naszych w olimpiadach przedmiotowych spada. Rankingi, które 
prowadzi prasa centralna powodują, Ŝe nasze szkoły teŜ obniŜają loty. Nad 
tym naleŜy się zastanowić. Jak? W postaci środków finansowych. Nauczyciel 
nie będzie pracował tylko za te środki, które otrzymuje. Trzeba stworzyć 
odpowiednie warunki. Pomoce, tablice interaktywne, które są teraz 
podstawowe w zdobywaniu wiedzy. Dodam jeszcze, Ŝe naleŜy i trzeba 
pozyskiwać pieniądze, środki finansowe z zewnątrz. Mam na myśli programy. 
Program operacyjny Kapitał Ludzki. Są na zajęcia pozalekcyjne, na 
rozszerzenie wiedzy naszej młodzieŜy. Pieniądze, które przeznaczamy na tak 
zwane korepetycje, choć nie lubię tego określenia, moŜna wtedy przeznaczyć 
na doinwestowanie budynku i pomocy dydaktycznych. Przedszkola. Wiele 
gmin i nie tylko gmin naszego województwa zakładanie przedszkoli za 
pieniądze unijne. Nie moŜemy patrzeć na to, Ŝe jakoś tam będzie, Ŝe 
statystycznie wszystkie dzieci znajdą miejsce w przedszkolach. Nie. 
NaleŜałoby się zastanowić nad tym bardzo głęboko i przedyskutować sprawę, 
aby w następnym roku tych przedszkoli było więcej. Nie zagęszczać ale 
stwarzać warunki do powstania wielu nowych przedszkoli gdzie za pieniądze 
unijne nasze dzieci będą zdobywały wiedzę. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym włączyć się do debaty absolutoryjnej w formie głosu w dyskusji na 
temat pacy, dokonań i strategii działania naszego Prezydenta Wojciecha 
Lubawskiego. Jeśli chodzi o budŜet opinie zostały juŜ określone przez 
fachowców. Właściwa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinia naszej 
Komisji Rewizyjnej. Wyniki i wskaźniki wskazują, Ŝe jest to dobry budŜet. 
Natomiast, tak jak moi przedmówcy przedstawiali sukcesy i osiągnięcia pana 
Prezydenta, taj ja chciałbym odnieść się do uzyskania odpowiedzi na pewne 
bolączki i zapytania, których nie mam właściwie okazji w innym momencie 
zadać i rozstrzygnąć. Dotyczy to w ogóle strategii działania prezydentury. 
Chodzi mi głównie o umoŜliwienie, stworzenie warunków przyjaznych dla 
rozpoczynających, działających, prowadzących działalność gospodarczą jak 
i wszelkich inwestorów na terenie naszego miasta. Niestety wszystko w tej 
chwili wskazuje na to, Ŝe te warunki są bardzo zaostrzone i nie widać 
w najbliŜszej perspektywie czasowej, Ŝe będą inwestorzy na naszym terenie 
rozpoczynać działalność lub ją rozwijać. Wiemy natomiast, jakie warunki 
powinny być spełnione. Chcielibyśmy, aby samorząd był przyjazny takim 
właśnie działaniom, przyciągającym tych inwestorów. Wiemy o tym, Ŝe 
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powinny być spełnione, wykonane plany zagospodarowania przestrzennego. 
Wiemy, Ŝe powinny być uregulowane stany prawne. Przygotowane tereny, 
ewentualnie scalone, wykupione. Wiemy o tym, Ŝe te tereny powinny być 
uzbrojone, po to, Ŝeby przyszły inwestor mógł przyjść na przygotowany 
właściwie teren. Następną sferą są podatki. Jeśli chodzi o stawki podatkowe, 
te, które zresztą my uchwalamy jako Rada Miasta, moŜna powiedzieć, Ŝe te 
stawki znajdują się w górnej strefie, jak nie maksymalnie podjęte w przypadku 
stawek od podatku od gruntu, stawek podatku od budynków i części 
budynków. Tam gdzie prowadzi się ta działalność. To są wszystko stawki na 
poziomie maksymalnym, gdzie róŜnią się tylko poziomem tych stawek, które 
zostały zwiększone poprzez instytucje rządowe. Ministerialnie zostało to 
zweryfikowane i tylko o groszowe sprawy te stawki się róŜnią na dzień 
dzisiejszy. Dlatego równieŜ naleŜy sobie zadać pytanie, w momencie, kiedy 
uchwalamy tego typu poziomy stawek podatkowych, czemu one słuŜą? Czy 
nie zniechęcą naszych przyszłych inwestorów do działalności na naszym 
terenie? W tej sytuacji moŜemy sobie odpowiedzieć, Ŝe miasto, Prezydent 
podjął taką decyzję by utworzyć Kielecki Inkubator Technologiczny. Ten 
inkubator w swoich planach i załoŜeniach, mój przedmówca przedstawił to, 
ma między innymi przedstawić warunki, jakie powinny spełnić miasto aby 
tych inwestorów przyciągnąć. Na razie jest to program, który będzie 
realizowany i nic na ten temat na razie nie wiemy. Patrząc wstecz, za siebie, 
zadaję tylko pytanie, czy w 2009 roku będziemy mogli oczekiwać spełnienia 
tych właśnie warunków niezbędnych do przyciągnięcia inwestorów z zewnątrz 
a takŜe spełnienia warunków dla tych, którzy juŜ tutaj są aby ten  samorząd 
był przyjazny dla działających juŜ w tej chwili. Ponadto dodam, Ŝe wniesione 
inne opłaty, takie jak opłaty targowe, są bardzo ostrymi, w znaczący sposób 
podraŜały działalność kaŜdego z tych działających na naszym terenie 
handlowców i teŜ mogą później odbić się na poziomie cen dla odbiorców, 
konsumentów. Te inne opłaty, jak opłaty adiacenckie, czy inne stopniowo 
zaczynają się porządkować i w tym momencie naleŜy zwrócić uwagę na to, 
aby ten całokształt, te wszystkie sprawy a więc podatki łącznie 
z zagospodarowaniem, przygotowaniem terenów pod inwestycje, były 
kompleksowo realizowane.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Powiem bardzo krótko, dlatego, Ŝe samo absolutorium to tak naprawdę 
kwestia techniczna. Określamy ekonomiczne rezultaty odniesienia się 
realizacji budŜetu do planu jaki zakładaliśmy wcześniej. Wiemy i nieraz to 
było powtórzone, Ŝe te wyniki finansowe są dobre a w niektórych przypadkach 
nawet bardzo dobre. Za to serdecznie gratuluję Prezydentowi jak równieŜ 
Radzie Miasta, która bardzo szybko reagowała na pewne zmiany i wspólnie 
mogliśmy działać pod tym względem. Ja bym chciała natomiast zwrócić 
uwagę na dwie kwestie, które w moim przekonaniu są waŜne, których po 
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pierwsze nie ma w planie budŜetowym a mam nadzieję Ŝe kiedyś się pojawią 
i dlatego teŜ nie mogą być w sprawozdaniu z wykonania budŜetu. Po pierwsze 
holistyczne spojrzenie na plan zagospodarowania przestrzennego. Mam tu na 
myśli to, abyśmy wzięli pod uwagę zabezpieczenie finansowe skutków, jakie 
uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego  niesie za sobą. JeŜeli np. 
zakładamy, Ŝe pewne obszary będą obszarami zieleni miejskiej, to załóŜmy 
środki finansowe na faktyczne zagospodarowanie tych terenów. JeŜeli 
planujemy w planach zagospodarowania przestrzennego pojawienie się 
nowych inwestycji, na przykład takich jak drogi, planujmy równieŜ finansowo 
i zabezpieczajmy środki na zadośćuczynienia osobom prywatnym, które 
poprzez uchwalenie takiego planu zagospodarowania przestrzennego będą 
mieli w jakiś sposób ograniczone moŜliwości korzystania ze swoich 
prywatnych terenów. Tu mówię na przykład o tym, Ŝe niektóre inwestycje 
publiczne, tak waŜne jak na przykład drogi są w duŜej mierze zaplanowane na 
terenach prywatnych. Ci ludzie oczekują czasami kilka lat na to aby sytuację 
rozwiązać w sposób dla nich korzystny. 
Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę to oczywiście 
jest public relations, promocja miasta i relacje inwestorskie. jak do tej pory, 
nie mamy scentralizowanego i konkretnej jednostki, która zajmowałaby się 
takimi zagadnieniami. Ja rozumiem, Ŝe wybierając marketing i drogi to 
wybierzemy drogi, natomiast proszę pamiętać, Ŝe promocja miasta w tym 
momencie jest równieŜ swoistego rodzaju działalnością ekonomiczną miasta 
oraz ukazywaniem atrakcyjności tego miasta nie tylko dla turystów ale 
równieŜ dla inwestorów. Widzę tu duŜy problem w tym, Ŝe te działania 
marketingowe, promocyjne, nie są objęte w jakimś scentralizowanym ośrodku 
Urzędy Miasta i nie ma nad nimi kontroli w sposób skonkretyzowany. Liczę 
na to, Ŝe w najbliŜszej przyszłości to się zmieni. Proszę pamiętać, Ŝe promocja 
miasta to nie tylko bilbordy czy grafika ale cały szereg działań, które moŜna 
podjąć, cały zespół inicjatyw, które moŜna podejmować w zakresie 
uatrakcyjnienia naszego miasta pod względem nie tylko turystycznym, nie 
tylko kulturalnym ale szczególnie inwestycyjnym.  
 
Radny Jan Gierada 
KaŜdy budŜet, czy to jest budŜet domowy, czy szpitalny, czy miasta, trzeba 
czuć jak muzykę Bacha. Jak się nie czuje, takiego budŜetu, moŜna popaść 
w pułapkę finansową  ̧ która później jest nie do odwrócenia. Jako człowiek, 
który mieszka w Kielcach 45 lat zadałem sobie pytanie wczoraj, siedząc 
w domu, co mam mówić dzisiaj przy absolutorium. Popierać nie popierać? 
Krytykować, nie krytykować? NaleŜę do ludzi honoru i zawsze staram się być 
obiektywny w swoich ocenach. Zadałem sobie pytanie podstawowe, czy 
w Kielcach, w ostatnich kilkunastu latach poprzednich ekip był znaczny, 
widoczny postęp z jakiejkolwiek z dziedzin? Odpowiadam – nie. Ani 
w inwestycjach, Anie w remontach. Zaniedbana kompletnie słuŜba zdrowia. 
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Brak wizji rozwoju. Politykierstwo zamiast troski o miasto. Podjazdowa 
polityka itp. Czy dziś jest lepiej? Tak. Jest duŜo lepiej chociaŜ nie jest 
oczywiście idealnie. Nigdy nie moŜe być tak dobrze, Ŝeby nie mogło być 
lepiej. Zgadzam się z pewnymi uwagami, które koledzy mówili. Porównajcie 
państwo takie miasta jak Kraków, czy Wrocław – ile otrzymują pieniędzy 
pomocowych. Jakie są perspektywy? Ile mogą otrzymać? Nie wiem czy 
wiecie, Ŝe Kielce mogą otrzymać około jednego miliarda Euro. Jest to 
w stosunku do większych miast, powierzchniowo, ilościowo, obszarowo, 
ilościowo w mieszkańcach, jest to bardzo duŜo. Jeśli chcecie spojrzeć 
w pewne elementy, to trzeba zapytać się jakie pieniądze mogą uzyskać takie 
miasta jak choćby Kraków czy Wrocław. Nie da się odbudować miasta, 
zabezpieczyć pieniądze na wszystko w ciągu kilku lat. To miasto było 
zarządzane źle. Przez wiele ekip. Złe zarządzanie mści się do dziś i będzie się 
mściło jeszcze przez wiele lat. Drgnęło znacznie od wielu lat ale trzeba jeszcze 
wielu lat aby być zadowolonym z pewnych osiągnięć. Tak jak nie ma złych 
szpitali, szkół, są tylko lepiej i źle zarządzane, tak samo jest z miastem. Ludzie 
oczywiście chcieliby mieć wszystko. Chcieliby mieć wszystko na raz. 
Weszliśmy do unii, chcieliby mieć drogi i infrastrukturę, wyremontowane 
szkoły, internaty, przedszkola itd. Drogi, asfalty, obiekty sportowe czy 
oświatowe. Nie da się wszystkiego zaplanować bo nie wiadomo ile trzeba by 
mieć pieniędzy a nie budŜet 745 mln zł. Oczywiście Ŝe nie wyszły inwestycje 
wieloletnie, bo uwarunkowania, które nastąpiły w międzyczasie, były takie, Ŝe 
powstrzymały nie tylko miasto Kielce ale wszystkie miasta, wszystkie 
organizacje. Tego nie moŜna było przewidzieć i jest to usprawiedliwione. 
Trzeba dzisiaj, panie Przewodniczący i szanowni państwo, cięŜkiej, solidnej 
pracy. Trzeba wytrwałości, trzeba determinacji. Trzeba wytrwałości, wizji na 
przyszłość, dobrego planowania aby pewne rzeczy jeszcze bardziej w Kielcach 
porządkować. Wielu radnych czuje ten temat, jedni mniej inni gorzej. Jak to 
w Ŝyciu. Jedni czytają gazety a drudzy myślą co powiedzieć i jak pracować. 
Dokładną ocenę radnych wyborcy przedstawią za dwa lata. ja teŜ taką listę 
przedstawię, kto nie powinien w tej Radzie pracować. Z góry, od razu mówię, 
Ŝeby nie było Ŝadnych pretensji. Taką listę przedstawię. Są tacy radni, którzy 
w ogóle się nie angaŜują w Ŝycie Rady. Ja nie będę wymieniał nazwisk bo nie 
o to chodzi. Wszystkich was szanuję jako przyjaciół, kolegów. Kończąc, bo mi 
się pytali ile będę przemawiał, to powiedziałem, Ŝe pół czasu, wykorzystam 
i starczy mi 53 sekundy. Skoro ten budŜet był ustalany przez Radę. Skoro ten 
budŜet był modyfikowany, uaktualniany, bo taka jest potrzeba w kaŜdym 
jednym budŜecie, nawet i w domowym. Są takie zamiary, rezygnuje się z tych 
zamiarów, wprowadza się nowe elementy. To skoro radni ten budŜet 
uaktualniali go kilka razy, zmieniali raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, to 
dziś ci sami radni, którzy jak widzę są zadowoleni z wykonania, ja równieŜ 
jestem bardzo zadowolony z wykonania. Nie zgadzam się z zadłuŜeniem, 
o którym mówił Marek Wołowiec, bo jeśli w 2006 roku było 15,9 a jest 12,5 – 



 57 

ponad 3%. To jest potęŜna liczba na korzyć tego miasta. Trzeba to umieć 
dojrzeć a nie manipulować cyframi w procentach, czy w liczbach, poniewaŜ 
nawet te cztery miliony z hakiem oszczędności po stronie przychodów 
i wydatków to teŜ o czymś świadczy, Ŝe budŜet był domykany w sposób 
prawidłowy. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalne elementy był naprawdę 
dobrze ułoŜony. jest naprawdę dobrze wykonany. KaŜdy radny, który za 
budŜet w mniejszym lub większym stopniu odpowiada razem z Prezydentem 
i urzędnikami. Wszyscy powinni zagłosować za tym absolutorium, Ŝeby nikt 
się nie wstrzymywał. Tylko tchórz moŜe przy takim wykonaniu wstrzymać się 
do głosu. Ja będę głosował za tym budŜetem.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Teraz uświadomiłem sobie, Ŝe pan radny powinien występować zaraz po 
wystąpieniach klubowych jako reprezentujący radnych niezaleŜnych.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Czuję się w obowiązku parę zdań powiedzie na temat tego, co usłyszałem z tej 
mównicy. Te zdania są teŜ mnie potrzebne, wyciągam z nich wnioski i staram 
się je analizować. Staram się, Ŝeby kaŜde nasze działanie, w kaŜdym 
następnym roku było lepsze.  
Zaczynając od pana Jarosława Karysia i Klubu PiS. Dziękuję bardzo za 
poparcie. To nasze partnerstwo jest nieraz chropowate, poniewaŜ róŜnimy się 
w wielu kwestiach ale myślę, Ŝe cel nas łączy i bardzo to sobie szanuję. 
Dlatego dziękuję za takie podejście. 
TeŜ bardzo dziękuję Tomkowi Boguckiemu, chociaŜ przyznam szczerze, Ŝe 
mam taką naturę, Ŝe jak ktoś mnie chwali i wystawia mi laurkę taką jak tutaj 
usłyszałem, to się zawstydzam. Jest mi niezręcznie i nie mogę sobie znaleźć 
miejsca. Dziękuję bardzo. Nie wiem czy wszystko w ubiegłym roku 
zrobiliśmy ale ta litania była rzeczywiście imponująca. To nie jest moja 
zasługa, to jest zasługa przede wszystkim ludzi z którymi współpracuję ale 
równieŜ i Rady. PrzecieŜ nic by się nie stało w tym mieście gdybyście państwo 
w sposób zdecydowany nie popierali większości działań.  
JeŜeli chodzi o Klub SLD to dziękuję za to wystąpienie. Dlatego, Ŝe to jest 
język, forma i poziom wystąpienia, który mnie satysfakcjonuje. Ja rozumiem 
pewną pragmatykę opozycjonisty ale równieŜ ustawienie pewnych wartości. 
To nie jest tak, Ŝe za wszelką cenę będę chciał, Ŝeby mnie wszyscy popierali. 
Wolę raczej merytoryczną dyskusję na ten temat. To co zaprezentował pan 
Robert Siejka mimo, Ŝe róŜne głosy nieraz padały z tej mównicy wzajemnie 
w ciągu ostatniego roku, to dzisiaj usłyszałem mądre i odpowiedzialne 
wystawienie. Tak naprawdę tego by się oczekiwało od opozycji. To jest 
równieŜ przesłanie dla prawej strony, bo nie zawsze tak było, Ŝe lewica była 
w opozycji. Bywało odwrotnie i róŜnie moŜe być. Zawsze z pokorą musimy 
do tego podchodzić.  
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Uwaga do Platformy Obywatelskiej. Muszę przyznać, Ŝe to wystąpienie mnie 
bardzo rozczarowało, dlatego Ŝe państwo się do tego nie przygotowali. 
chociaŜby te cyfry, które tu padały były nieprawdziwe. Odnieśliśmy wraŜenie, 
Ŝe państwo chyba analizowali budŜet o rok wcześniejszy. Te cyfry były 
zbliŜone. Nie mogę się więc do tego odnieść. ChociaŜby „20 tysięcy ludzi 
odeszło z Kielc”. Proszę mi wierzyć, Ŝe to podlega rejestracji. To się da 
sprawdzić. Rzeczywiście 20 tysięcy odpadło ale najprawdopodobniej w ciągu 
kilkunastu ostatnich lat i to dlatego, Ŝe przyrost naturalny jest mniejszy 
i okoliczne gminy wzrastają w naszym obszarze metropolitarnym. Nie ubywa 
ludzi, więc proszę się o to nie martwić. Znamy praktyki, Ŝe się wyprowadzają 
do Miedzianej Góry, do Morawicy itd. Ale do jednej rzeczy muszę się 
odnieść. Do pana Przewodniczącego Wołowca mam pewien Ŝal. Dlatego, Ŝe 
odrobina uczciwości i przyzwoitości wymagała, nie ruszać tematu 
pozyskiwania pieniędzy unijnych. Pan powiedział Ŝe to jest skandalicznie 
niski poziom. Szanowny panie, pan reprezentuje nie stowarzyszenie lokalne, 
tylko reprezentuje pan partię polityczną, która jest dzisiaj u władzy. Pytaniem 
jest czy moŜna było wcześniej ustalić jedną z najwaŜniejszych decyzji 
związanych z pieniędzmi unijnymi, czy trzeba było czekać aŜ rok? To nie 
waŜne, która formacja zawiniła. Myślę, Ŝe zmiana władz przez ostatnie lata 
spowodowała, niezbyt korzystną sytuację w stosunku do Unii Europejskiej ale 
to z pana ust nie powinno paść, moim zdaniem. KaŜdy w Polsce wie, Ŝe 
samorządy tu są bez winy. My dzisiaj, jako miasto rzeczywiście będziemy 
beneficjentem ponad miliarda Euro. Z tego co najmniej w ¼ lub 1/3 miasto 
będzie największym uczestnikiem tych inwestycji. To jest zarzut równieŜ do 
moich pracowników, do Wydziałów, które bardzo cięŜko pracują. Z innych 
miast, z innych województw przyjeŜdŜają do nas, Ŝeby się uczyć i podglądać 
jak to robimy. To jest krzywdzące nie mnie, ale tak naprawdę cała armię ludzi, 
którzy cięŜko na to pracują. Efekty, mam nadzieję, zobaczymy w ciągu 
najbliŜszych kilku lat. Ja tego nie uŜywałem i nie argumentowałem dlaczego 
tych pieniędzy nie pozyskaliśmy. Powiedziałem, Ŝe ustawa była za późno. 
Bardzo proszę o odpowiedzialność, równieŜ polityczną, poniewaŜ jest pan 
politykiem.  
Pan Wołowiec i pan Jaskóła, w bardzo podobnym tonie się panowie 
wypowiadali. Dotyczyło to tej samej branŜy. Proszę uwierzyć, Ŝe nie jesteśmy 
samotną wyspą. Ja mam bardzo wielu kolegów w Polsce, którzy są 
prezydentami miast. DuŜo większych i mniejszych, średnich. Spotykamy się 
od czasu do czasu i analizujemy, wyciągamy wnioski, rozmawiamy. Prywatnie 
się spotykamy i rozmawiamy. Z tych spotkań wynika jedno. Opozycja 
z reguły uderzała w dwie rzeczy: w drogi i w edukację – zły stan techniczny 
szkół. Wszędzie, w całej Polsce. Dlatego, Ŝe zostały zaniedbane przez 
ogromną ilość lat. Tak naprawdę to, co zostało w spadku nam przesłane było 
w stanie tragicznym. Gdybym był złośliwy to bym powiedział: Panie 
dyrektorze Jaskóła, panie radny Jaskóła, Ŝe był pan dyrektorem Wydziału 
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Edukacji i zostawił pan te obiekty w nienajlepszym stanie technicznym. Jest to 
udokumentowane. Proszę popatrzeć ile się finansowało, jakie były szkoły. My 
to mamy przypadkowo na początku mojej kadencji udokumentowane w tak 
zwanych audytach energetycznych, gdzie mój zastępca pan Parafiniuk, 
przygotowywał te rzeczy. W jakim to było stanie wszyscy wiemy. Tu równieŜ 
trzeba troszeczkę rozwagi. Na szczęście schodzimy juŜ trochę z dróg, bo 
wiemy Ŝe będzie inwestowane, Ŝe pójdą pieniądze. JuŜ to nie jest tak nośny 
temat, myślę, Ŝe w Polsce za chwilę będziemy jeździć dobrymi drogami. Jak 
wszyscy nam pomogą i będziemy wspólnie zwierać siły w tym kierunku to na 
pewno ten temat odpadnie. Czy odpadnie w edukacji? Tak. Proszę nam dać 
trochę czasu. Ja juŜ to mówiłem. NiezaleŜna firma ratingowa zarzuca nam, Ŝe 
za duŜo wydajemy na edukację. Za duŜo na jednego mieszkańca. Jesteśmy 
w absolutnej czołówce Polski. JeŜeli juŜ oceniamy budŜet 2008 roku, bo po to 
tu się dziś spotkaliśmy i o tym rozmawiamy, to powiem tylko jedno, Ŝe 
w 2007 roku na remonty było 4,5 mln zł a w 2008 wykonano ponad 11 mln zł. 
Nie wiem czy ta dynamika jest niewystarczająca jeŜeli prawie trzykrotnie 
wzrosły nakłady? Naprawdę to widzimy. JeŜeli byśmy w sposób przebiegły 
zakwalifikowali inwestycje typu baseny jako inwestycje związane z edukacją, 
a nie ma co do tego wątpliwości, to w tym momencie naprawdę nie 
wyglądamy źle. Ja do tych firm zewnętrznych, które zarzucają nam, mnie jako 
prezydentowi, Radzie, Ŝe za duŜo pieniędzy przyznajemy na edukację, 
odpowiadam, Ŝe jest to nasza świadoma działalność. My inwestujemy 
i jesteśmy z tego dumni. RównieŜ wewnętrznie proszę nie robić takiego 
napięcia, Ŝe my tego nie zauwaŜamy. Proszę popatrzeć na statystyki kilkunastu 
ostatnich lat. Ile wydajemy na edukację, ile wydajemy na remonty i na 
inwestycje. Nie mamy się tu czego wstydzić.  
Pani Katarzyna Zapała. Bardzo waŜny temat pani poruszyła. Plany 
zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym państwa uspokoić. To był 
kolejny temat na spotkaniach z prezydentami wielokrotnie podnoszony. KaŜdy 
kto chciał uderzyć to uderzał w plany. śe zmieniła się ustawa, Ŝe było 
w proszku – 2-3%. Szanowna Rada była uprzejma zatwierdzać plany. Sami 
wiecie jakie to są ilości. Praktycznie co sesja jest jakiś plan. Trudzimy się, 
Ŝeby ich było coraz więcej. To co juŜ uchwaliliśmy, to co jest uchwalone jako 
przystąpienie do planu obejmuje 30% naszego miasta. Absolutnie będziemy 
liderem w kraju. Zakładając, Ŝe 30% z pozostałych terenów to są tereny 
chronione – lasy, gdzie nie potrzebujemy planów zagospodarowania 
przestrzennego i biorąc pod uwagę, Ŝe są takie tereny, gdzie jako miasto nie 
jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do planów miejscowych, to naprawdę 
nie jest to temat do tego, Ŝeby nas atakować, Ŝe robimy za mało. JeŜeli 
przychodzi inwestor i powiedział chcę coś wybudować ale potrzebuje planu – 
my go robimy natychmiast. RównieŜ chciałbym niektórych z państwa jeszcze 
raz przekonać o tym, Ŝe nie będziemy w Kielcach budować fabryk. To nie ma 
o czym mówić. Przejedźmy się i zobaczmy ile dźwigów stoi. Ile stanie za 
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chwilę. Ile pozwoleń wydajemy na budowę. To jest działalnością inwestorów. 
Nie inwestorów, który budują fabryki. MoŜemy pojechać na wycieczkę do 
duŜego miasta, gdzie powstała ogromna fabryka a dzisiaj mają ogromny 
dramat z róŜnych powodów. To nie było moim marzeniem, Ŝeby tu 
powstawały duŜe fabryki a tak z reguły rozumiane są inwestycje.  
 
Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Platforma Obywatelska RP 
Pan Prezydent w swoim wystąpieniu zarzucił mi nieprawdziwe zestawienie 
liczb i określanie procentów. Chciałbym przytoczyć. JeŜeli podałem, Ŝe nie 
zrealizowano wydatki budŜetowe na 26 mln zł to jest prawdą. śe nie 
zrealizowano wydatków majątkowych o 6,6% to jest prawdą. Pan jest 
inŜynierem ja teŜ. W matematyce moŜna tak zestawiać liczby Ŝe moŜna 
osiągać róŜne wyniki. Co do środków unijnych ja nie powiedziałem o ostatnim 
roku, ja powiedziałem „w przeciągu ostatnich lat”. W przeciągu ostatnich lat. 
Pan zarzucił teŜ, Ŝe wina jest rządu. Ja myślę, Ŝe moŜna było się przekonać, Ŝe 
dotycząca budowy drogi, środków unijnych na drogę 73, po tej sytuacji, która 
została, wokół tej całej sprawy stworzona, myślę, Ŝe posłowie Platformy 
Obywatelskiej zachowali się dość godnie i te pieniądze zostały przywrócone 
dla miasta. Myślę, Ŝe Platformie Obywatelskiej zaleŜy na tym, Ŝeby się miasto 
rozwijało i Ŝeby te środki pozyskiwać. Myślę, Ŝe takie rzucanie naprzeciw 
siebie pewnych argumentów to nie, trzeba siąść do stołu, trzeba rozmawiać. 
My w Platformie Obywatelskie jesteśmy gotowi na rozmowę. Proszę się nie 
obraŜać. Miasto jest dobrem wspólnym. Nie zarzucajmy, Ŝe ktoś manipuluje 
cyframi. My jesteśmy bardzo otwarci na współpracę dla dobra miasta. 
Wszyscy zauwaŜają, Ŝe to miasto powinno się lepiej rozwijać. Bez dwóch 
zdań powinno się lepiej rozwijać. Przyjdzie moŜe czas, Ŝe ta sytuacja, jak pan 
twierdził, będzie taka Ŝe wszyscy będziemy mogli powiedzieć jednym chórem, 
Ŝe to. Rola opozycji jest taka, Ŝe musi pewne kierunki wskazywać, Ŝe to nie 
zostało dobrze wykonane. Proszę nie manipulować, Ŝe są źle podawane liczby. 
Liczymy na współpracę z panem Prezydentem. Jesteśmy otwarci. Dziękuję 
bardzo. Dowidzenia.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Panie Prezydencie, ja nie wiem, ale zarówno pan, chyba pod wpływem 
prezydenta Syguta z uporem maniaka, powołujecie się na te komisje 
ratingowe. Ja bym im do końca nie wierzył. One oceniały stan finansowy 
banków na zachodzie i nie przewidziały tego kryzysu. To tak na marginesie. 
Poza tym, jeŜeli te komisje tak oceniają to one w ten sposób traktują budŜety 
wszystkich duŜych miast wojewódzkich. Panie Przewodniczący, pan Janusz 
Koza notorycznie komentuje i przeszkadza mi. Ja panu nie przeszkadzałem 
panie Januszu. Prawie kaŜde miasta inwestują w oświatę¸ bo to się opłaca. Pan 
Bogucki powiedział, Ŝe to jest najlepsza inwestycja w kapitał ludzki. Ja wiem, 
mam tą świadomość, bo byłem radnym przez ileś tam lat i wiem, Ŝe 
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zaniedbania w oświacie były bardzo duŜe. Nie da się tego zmienić z dnia na 
dzień. Ale pewne kwestie nas zobowiązują. My jesteśmy metropolią i my 
musimy być pewną mekką oświatową, wzorem do naśladowania dla innych 
miast, miejscowości naszego województwa. Jest niedobrze, jest bardzo 
niedobrze, Ŝe jeśli szkoły w innych miastach naszego województwa wyglądają 
lepiej, mają lepsze pomoce dydaktyczne. Dlatego to trzeba zmienić. To co 
było dobre rok temu – te 11 mln zł, owszem ale to było na ten czas. Dzisiaj te 
budynki, z dnia na dzień się tak szybko starzeją, Ŝe jeśli radykalnie nie 
zainwestujemy  w infrastrukturę oświatową to będzie tragedia. Panie 
Prezydencie moŜe pan nie wie jak wyglądają szkoły a pana urzędnicy 
wprowadzają w błąd. proszę pojechać chociaŜby do Gimnazjum Nr 9 
i zobaczyć jak wygląda boisko, jak wygląda budynek tej szkoły. Z pewnością 
pan zmieni zdanie i w budŜecie nie będzie 11 milionów tylko będzie 20. Tylko 
o to nam chodzi… 
Panie Karyś ale ja nie gestykulowałem tak, jak pan przemawiał. Nie wiem. 
Nie podoba się panu? Ma pan wątpliwości? To po sesji. 
Panie Przewodniczący ja nie mogę… 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę państwa proszę o umoŜliwienie głosu tym, którzy ten głos zabierają. 
Na tej sali jest taka zasada, Ŝe jak ktoś przemawia, to wszyscy go słuchają 
a kto nie moŜe tego słuchać to wychodzi. Ale nie przeszkadza. Przepraszam 
pana panie przewodniczący, Ŝe musi pan w tak trudnych warunkach zabierać 
głos. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wiem, Ŝe pan Rupniewski jest geniuszem przemawiania i zawsze lubi czynić 
komuś uwagi ale nie kaŜdy jest taki doskonały jak pan Rupniewski. 
 
Radny Stanisław Rupniewski (z sali) 
Zapraszam na lekcje.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Na pewno nie skorzystam z pana lekcji. 
 
Radny Stanisław Rupniewski (wychodząc z sali) 
Mądrzejszy wyjdzie. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Panie Prezydencie kończąc, bo niestety, gdyŜ róŜne czynniki obiektywne 
sprawiły, Ŝe nie mogłem dokończyć zdania. Bardzo mi zaleŜy na tym, Ŝebym 
mógł, jako radny tego miasta powiedzieć, Ŝe Kielce są wzorem do 
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naśladowania dla innych miast naszego województwa w sferze edukacyjnej. 
śeby tak było to nafteny budŜet musi radykalnie się zmienić w sferze oświaty. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Moje wystąpienie, jak wcześniej powiedziałem było poparte głosami 
nauczycieli i kilkunastu dyrektorów, którzy się do mnie zgłosili i dzwonili 
w tej sprawie. Ja nie mówiłem o budŜecie, ja mówiłem o problemie, jakim jest 
stan budynków dydaktycznych szkół i nie tylko. Proszę tak to traktować, jako 
zadanie przyszłościowe. Wskazałem równieŜ skąd moŜna pozyskać znaczne 
środki finansowe. Te z budŜetu moŜna przeznaczyć na remont ewentualnie na 
zakup pomocy dydaktycznych a tamte na realizacje zadań w celu zwiększenia 
moŜliwości intelektualnych azj. młodzieŜy.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Zgłaszam formalny wniosek o zamknięcie listy mówców.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy mówców. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zamknięcie listy mówców w punkcie 10.4. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam 10 minut przerwy na wniosek Marka Wołowca Przewodniczącego 
Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Platforma Obywatelska RP 
Stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium dla pana Prezydenta z wykonania budŜetu za 2008 rok, Klub 
Platformy obywatelskiej wstrzyma się. Wstrzyma się dlatego, Ŝe wszystkie 
nasze argumenty, które ja i moi koledzy zgłaszali, nie zostały uwzględnione 
w poprzednim budŜecie na 2008 rok. Myślimy, Ŝe to wstrzymanie będzie 
sygnałem, Ŝe w przyszłym budŜecie w 2009 roku nasze sugestie, nasze 
wszystkie interpelacje będą ujęte. Myślę, Ŝe w przyszłym budŜecie decyzję 
moŜe zmienimy, jeŜeli takie nasze będzie stanowisko. Chciałem tu powiedzieć 
koledze Jankowi Gieradzie. My nie jesteśmy tchórzem. My podchodzimy 
merytorycznie i my, jeŜeli podchodzimy do wykonania budŜetu w sposób 
profesjonalny i merytoryczny. W twoim wywodzie jest róŜnie. Raz mówisz 
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tak raz nie, chciałbym a boję się. Ale to są osobiste człowieka zachowania. 
W kaŜdym bądź razie, dziękuję bardzo wszystkim. 
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście ja mówiąc słowo „tchórze” miałem takie prawo i tego nie 
wycofuję. Kolega mówi Ŝe ja mówię raz tak, raz nie. Oczywiście macie prawo 
się wstrzymać i ja nie mam pretensji. Gdybyście powiedzieli na mnie Ŝe 
jestem tchórz bo się wstrzymuję, teŜ nie miałbym pretensji. Proszę tak tego nie 
odbierać, w tych kategoriach. To nie o to chodzi. KaŜdy ma swoje sumienie. 
A co do mnie, to ja nie jestem chorągiewka, duŜo jeszcze się pan moŜe ode 
mnie nauczy przez następne lata. 
 
Do pkt. 10.5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kielce za 2008 rok. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 6 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/814/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Kielce za 2008 rok. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ogłaszam 30 minut przerwy. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady. 
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Z informacji jakie uzyskałem od przewodniczących komisji i po zapoznaniu 
się z protokołami z posiedzeń, wynika, Ŝe wszystkie projekty uchwał, które 
znalazły się w porządku obrad oraz, te projekty, które zostały wprowadzone na 
wniosek pana Prezydenta uzyskały pozytywne opinie komisji. JeŜeli jednak 
przewodniczący komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych 
projektów uchwał, proszę o wpisanie się na listę mówców przed rozpoczęciem 
omawiania danego projektu uchwały.  
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Do pkt. 11.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 1 z autopoprawką) 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie planu dochodów budŜetu 
miasta o kwotę 572.031 zł. Zwiększenie planu wydatków budŜetu o kwotę 
1.353.776 zł. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 683.717 zł. 
Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 98.028 zł oraz spowoduje zmiany 
w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2009 rok jak teŜ zmiany w limitach 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.  
W projekcie, w naszej ocenie najistotniejszymi zmianami są: 

− Przywrócenie na dochody kwotę 198.837 zł. Kwota ta pochodzi 
z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2008 roku. 
Proponujemy przeznaczyć je na wydatki, które wcześniej były 
zaplanowane równieŜ w tym obszarze. W szczególności na zakup 
samochodu dla osób niepełnosprawnych.  

− Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – 235.000 zł. Kwotę ta proponujemy pozyskać 
z wpływu z podatku VAT na rachunek dochodów budŜetu miasta 
związanych z rozliczeniami MOSiR. Kwotę tą proponujemy przeznaczyć 
na rozbudowę sieci komputerowej MOSiR, na modernizację systemu 
wentylacyjno – klimatyzacyjnego, na alejki i schody na basenie letnim, 
poszerzenie nadzoru wizyjnego na stadionie przy ulicy Ściegiennego.  

Proponujemy równieŜ przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych między 
zadaniami. Wydatki te pochodzą z oszczędności uzyskanych na przetargach. 
Chcielibyśmy je wykorzystać na zadnia juŜ istniejące w planie, co związane 
jest ze zwiększeniem ich wartości kosztorysowej, bądź teŜ na nowe zadania. 
W większości, te zadania związane są z sektorem oświaty. 
W dalszej części proponujemy równieŜ zwiększenie o 683.717 zł planu 
przychodów z tytułu nadwyŜki, jaka pozostała niewykorzystanych środków na 
koniec 2008 roku. Środki te, zgodnie z przepisami powinniśmy i chcemy je 
przeznaczyć na realizację wydatków związanych z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Jeszcze jeden zapis w tym projekcie, na który zwracam uwagę, to jest 
przeznaczenie 300.000 zł na dotację celową dla Kieleckiego Centrum Kultury 
na wykonanie koncepcji architektonicznej, związanej z budową 
wielopoziomowego parkingu. 
Są to najwaŜniejsze zapisy. Proszę o uchwalenie proponowanych zmian 
w projekcie numer 1. 
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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 XXXVI/815/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 11.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 2 z autopoprawką) 
Projekt uchwały w swej najbardziej istotnej części dotyczy przeniesienia 
wydatków budŜetowych. Proponujemy przeniesienie kwoty 300.000 z zadania 
budowa budynku na potrzeby Ŝłobka i przedszkola samorządowego przy 
ul. Piekoszowskiej 2, na zadanie pod nazwą budowa wodociągu i kanału 
sanitarnego w ulicy Kusocińskiego. Środki te pochodzą z oszczędności, gdyŜ 
w roku bieŜącym zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa na tym 
pierwszym zadaniu. 
Ponadto proponujmy przenieść z plany wydatków inwestycyjnych kwotę 
236.000 zł powstałą w wyniku oszczędności na przetargu na zadaniu 
inwestycyjnym „zmiana sposobu uŜytkowania połączona z przebudową 
i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ulicy Ściegiennego 270 
w Kielcach na lokale socjalne” na wydatki bieŜące i inwestycyjne Miejskiego 
Zarządu Budynków. W głównej części zostaną one wykorzystane na 
wykonanie remontów kominów.  
NajwaŜniejsza część, związana z autopoprawką do tego projektu, dotyczy 
przeznaczenia części ogólnej rezerwy budŜetowej w wysokości 10.000 zł na 
udzielenie pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski, na odbudowę 
budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w poŜarze. 
Przyjęcie proponowanych uchwał wraz z autopoprawkami spowoduje, Ŝe nasz 
plan budŜetu w tym roku, będzie miał następujące wielkości: 
Dochody – 778.993.249 zł 
Wydatki – 953.102.711 zł 
Deficyt – 174.109.462 zł 
Po stronie przychodów planowane kwoty to 201.559.061 zł. 
Po stronie rozchodów 27.449.599 zł. 
Suma budŜetowa wyniesie 980.552.310 zł. 
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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 XXXVI/816/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 11.3 
 
Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa  zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień 
Pomorski na budowę budynku mieszkalnego. 
Problem jest ogólnie znany. Chcemy udzielić pomocy w wysokości 10.000 zł. 
Burmistrz Kamienia Pomorskiego zwrócił się do pana Prezydenta a pan 
Prezydent odpowiedział na tą prośbę wydzielając ze swojej rezerwy 
wspomnianą kwotę.  
 
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 XXXVI/817/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego. 
 
Do pkt. 11.4 
 
Krzysztof Gąsior dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
W imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pragnę zarekomendować zmiany w programie na rok 2009 wynikające 
z nadwyŜki budŜetowej, która się pojawiła. Obejmują one kwotę 631.000 zł, 
przy czym podział jest następujący: 
Zadania realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 
160.000 zł uzupełnienie kwoty 750.000 zł na działania zarówno w czasie roku 
jak i w czasie wakacji.  



 67 

Pozostała kwota 467.000 zł do rozdysponowania na profilaktykę realizowaną 
przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz przez Gminną 
Komisję. W szczególności na zatrudnienie dwóch pedagogów 
środowiskowych, na poszerzenie działań profilaktyki środowiskowej. 
Wynagrodzenia związane z prowadzeniem dyŜurów interwencyjnych 
w Centrum. Zakup sprzętu sportowego dla kieleckich szkół oraz ksiąŜek 
profilaktycznych. Usługi remontowe związane szczególnie z remontem 
wymiennikowni w Świętokrzyskim Centrum. Są to najwaŜniejsze rzeczy 
związane z realizacją tego programu. 
 
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 XXXVI/818/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
 
Do pkt. 11.5 
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 
rok. 
Uchwałą aktualizujemy stan środków na rachunku Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
 
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 XXXVI/819/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 
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Do pkt. 11.6 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej 
dochodów własnych jednostek budŜetowych. 
Wynika to z tego, Ŝe dwa zapisy ujęte w projekcie nie zostały ujęte 
w poprzedniej uchwale. Jeden zapis: wydatek inwestycyjny, drugi to zmiana 
adresu Gimnazjum Nr 3, które się przeniosło z ul. Wojewódzkiej na 
ul. Toporowskiego. 
 
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 XXXVI/820/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej dochodów 
własnych jednostek budŜetowych. 
 
Do pkt. 11.7 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Kielce. 
Jednocześnie, do tego projektu wnoszę autopoprawkę w imieniu pana 
Prezydenta, która wynika z wniosku Komisji Edukacji i Kultury, która 
zaproponowała, Ŝeby w paragrafie 6 ustęp 4 punkt 2, dopisać „dwóch 
przedstawicieli Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach”. 
Uchwała pojawia się poniewaŜ poprzednio była to jedna uchwała dotycząca 
wynagrodzenia nauczycieli i nagród dla nauczycieli. Stanowisko Naczelnego 
Sądu Administracyjnego jednoznacznie wskazuje, Ŝe powinna to być 
oddzielna uchwała, która powinna jednoznacznie wyznaczać kryteria i tryb 
przyznawania nagród z funduszu dla nauczycieli. Dlatego czynimy tak, jak na 
wstępie powiedziałem.  
 
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 XXXVI/821/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W tej chwilki zachodzi potrzeba aby zamienić kolejność głosowania dwóch 
projektów uchwał. Punkt 11.9 powinien być głosowany jako punkt 11.8 
i odwrotnie. Dlatego, Ŝe najpierw trzeba przekazać zadania dla MOPR 
a później wprowadzić je do statutu. śeby formalnością stało się zadość 
zgłaszam to jako wniosek o przegłosowanie zmiany kolejności w porządku 
obrad. 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zmieniła porządek obrad. 
 
Do pkt. 11.8 
 
Anna Gromska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie przekazania przez Prezydenta 
Miasta Kielce do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zadania 
polegającego na podejmowaniu działań wobec dłuŜników alimentacyjnych 
w zakresie przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach 
dłuŜnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuŜszy niŜ 
6 miesięcy. 
Wynika to ze zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
 
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 XXXVI/822/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania przez Prezydenta Miasta Kielce 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zadania polegającego na 
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podejmowaniu działań wobec dłuŜników alimentacyjnych w zakresie 
przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłuŜnika 
alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 
 
Do pkt. 11.9 
 
Anna Gromska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
W związku z przyjęciem poprzedniej uchwały naleŜy dokonać w statucie 
MOPR zmian dotyczących podejmowania wobec dłuŜników działań 
określonych w poprzedniej uchwale.  
 
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 XXXVI/823/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w statucie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
 
Do pkt. 11.10 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność 
Gminy Kielce. 
Obowiązki gminy w zakresie zadań własnych, wynikające z ustawy o ruchu 
drogowym, zobowiązują do przejmowania porzuconych pojazdów. JeŜeli 
samochody osobowe zostają porzucone bez tablic rejestracyjnych to procedura 
jest tego typu, Ŝe są odstawiane na parking strzeŜony i jeŜeli po sześciu 
miesiącach właściciel nie chce ich odebrać, mimo iŜ jest poinformowany, to 
takie pojazdy, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, przechodzą na 
własność gminy. 
W tym przypadku mamy trzy samochody. W stosunku do roku poprzedniego 
jest to wyraźne zwiększenie.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Wnioskuję do pana dyrektora, Ŝeby kolejna uchwała na ten temat, była 
zrobiona w taki sposób, Ŝeby dawała delegację dla Prezydenta, do określenia 
konkretnego pojazdu, który się znalazł w takim stanie. Dlatego, Ŝe wszystkie 
miasta w Polsce, te porządne na pewno, mają podjętą uchwałę, która nie 
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określa konkretnego samochodu, ale przewiduje taką sytuację. Z uchwały 
wynika delegacja Prezydenta do podejmowania decyzji o konkretnym 
samochodzie w drodze zarządzenia. Nie ma sensu, Ŝebyśmy o samochodzie, 
który jest wart 500 zł a czasami nawet nie, decydowali w formie uchwały na 
sesji Rady Miejskiej. Następne tego rodzaju przypadki powinny być 
rozstrzygnięte jedną uchwałą.  
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UwaŜam, Ŝe uwaga jest słuszna. Wygląda na to, Ŝe porzucanych pojazdów 
będzie coraz więcej. Szkoda zajmować czas, Ŝeby podejmować kolejne 
uchwały w sprawach pojedynczych samochodów. Przygotujemy taką uchwałę. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Nasunęło mi się takie pytanie, jakie są koszty utylizacyjne tego typu pojazdu. 
Niewłaściwym byłoby krokiem, by miasto musiało jeszcze jakiekolwiek 
koszty ponosić z tym związane. Chciałbym wiedzieć jak ta procedura będzie 
wyglądać, złomowania tych pojazdów. Czy w jakiś sposób ci właściciele będą 
obciąŜani kosztami? To, Ŝe oni nie chcą odebrać tego pojazdu jest mało 
istotne. 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Na podstawie uchwały o ruchu drogowym nie moŜna zmusić właściciela do 
zabrania samochodu. Z ustawy wynika, Ŝe jest to traktowane jako mienie 
porzucone. Cena przetrzymywania takiego pojazdu, samochodu osobowego na 
parkingu kształtuje się w granicach 120 zł za dobę. Transport na parking 
strzeŜony to około 120 zł. W sumie po 6-ciu miesiącach, kwota wynosi 2000-
2500 zł od samochodu osobowego. Istnieje umowa z właścicielami parkingów 
strzeŜonych, Ŝe oni przejmują to jako złom i nie wnoszą dodatkowych 
kosztów. My jako wydział zlecamy wycenę takiego samochodu. Za ekspertyzę 
i wycenę ponosimy koszty około 150 zł.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Czy ja dobrze zrozumiałem? 120 zł dziennie, czy miesięcznie?? 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dziennie. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
120 zł dziennie za przetrzymywanie samochodu na parkingu strzeŜonym? 
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Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Przepraszam – 12 złotych. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
To zmienia trochę postać rzeczy. Są to jednak jakieś koszty. Chciałbym Ŝeby 
pański wydział opracował jakąś strategię obciąŜania właścicieli tymi kosztami. 
Jestem absolutnie przekonany, Ŝe istnieje moŜliwość obciąŜenia ich, zgodnie 
z prawem, tymi kosztami. To Ŝe komuś bardziej się opłaci mienie porzucić, 
niŜ się go pozbyć w cywilizowany sposób, nie oznacza, Ŝe miasto ma ponosić 
jakiekolwiek koszty. Oczekuję, Ŝe miasto będzie umiało zadbać o własny 
interes w tej konkretnej materii. 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Przeanalizujemy to od strony prawnej i przygotujemy projekt uchwały. 
 
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 XXXVI/824/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy 
Kielce. 
 
Do pkt. 11.11 
 
Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Kielcach. 
Modyfikacja polega na wprowadzeniu do statutu zapisu na temat obowiązku 
pobierania opłaty targowej w pasach drogowych przez inkasentów MZD. 
Drugi punkt mówi o przeniesieniu opłat pochodzących z wód opadowych – 
zaliczenia ich jako dochody własne MZD. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/825/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach. 
 
Do pkt. 11.12 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania 
publicznego z zakresu właściwości od Powiatu Kieleckiego. 
Uchwała jest związana z budową Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. 
Chcemy przejąć cięŜar przygotowania dokumentacji i wykonania dróg od 
powiatu dotyczący dróg okalających przyszłą inwestycję Portu Regionalnego. 
Ma to na celu przyspieszenie procedur związanych z uzyskaniem decyzji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Poniesiemy cięŜar tych prac 
związanych z przygotowaniem dokumentacji i wystąpimy o uzyskanie decyzji. 
Szybkie pozyskanie decyzji umoŜliwi nie tylko zapewnienie dostępności 
komunikacyjnej Portu Lotniczego ale takŜe pomoŜe nam w przyszłych 
procesach wywłaszczeń, poniewaŜ decyzja – zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej automatycznie spowoduje pocięcie tych działek. Będzie 
nam później łatwiej wywłaszczać bez owijania tego w procedury związane 
z podziałem działek. Dlatego chcemy się tego podjąć, mając na uwadze 
przygotowywaną inwestycję. Analogiczną uchwałę musi podjąć takŜe Rada 
Powiatu. Ta uchwała będzie podjęta na ich najbliŜszej sesji. W ślad za tym 
pójdzie stosowne porozumienie. My, jako miasta podejmujemy juŜ działania 
zmierzające do przygotowania stosownej specyfikacji i rozglądania się za 
wykonawcą dokumentacji. 
 
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 XXXVI/826/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu 
właściwości od Powiatu Kieleckiego. 
 
Do pkt. 11.13 i pkt. 11.14 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował dwa projekty uchwał w sprawie: 
I. sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów (działka 
Nr 190/2); 
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II.  sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów 
(działka Nr 191/2). 
Projekty są niemal identyczne. Chodzi o sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
niewielkich działek o powierzchniach odpowiednio 145 i 154 metrów 
kwadratowych. Są to działki zlokalizowane przy Al. Legionów. Działki 
znajdują się w ogrodzeniach osób prywatnych. SprzedaŜ na poprawę 
zagospodarowania. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów (działka Nr 190/2); (pkt. 11.13) 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/827/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach, przy Al. Legionów. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach, przy Al. Legionów (działka Nr 191/2); (pkt. 11.14) 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/828/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach, przy Al. Legionów. 
 
Do pkt. 11.15 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal uŜytkowy znajdujący się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Kowalczewskiego 9. 
Jest to uchwała porządkująca, bezkosztowa. W tym lokalu mieści się 
przedszkole samorządowe. Zgodnie z normalną procedurą zamierzamy 
przekazać ten lokal w trwały zarząd tej jednostce organizacyjnej. Natomiast 
z uwagi na fakt, iŜ w trwały zarząd moŜna przekazać jedynie nieruchomość, 
nie własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu, tak jak mamy tu do czynienia 
w tej chwili, dlatego musimy nabyć jego odrębną własność z udziałem 
w gruncie i częściach wspólnych budynku. Jest to uchwała porządkująca.  
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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 XXXVI/829/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej stanowiącej lokal uŜytkowy znajdujący się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Kowalczewskiego 9. 
 
Do pkt. 11.16 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 
ustanowionego na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce. 
Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej posiada w trwałym 
zarządzie nieruchomość. PoniewaŜ jesteśmy zobowiązani przepisami, do 
dokonywania sukcesywnych aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, 
w związku z powyŜszym taka aktualizacja została tu dokonana. Kwota, jaka 
została ustalona po aktualizacji, to ponad 24.000 zł. Na wniosek DPS chcemy 
udzielić bonifikaty w wysokości 90%, Ŝeby mogli zapłacić tą opłatę, poniewaŜ 
na czas, kiedy była dokonywana aktualizacja, oni jeszcze nie wiedzieli jaka to 
będzie kwota i nie zabezpieczyli tak duŜych środków w budŜecie. To jest tylko 
trwały zarząd, więc oni i tak te środki pobierają niejako z budŜetu miasta. Jest 
to tylko kwestia uniknięcia skomplikowanych procedur, związanych z ich 
wewnętrzną gospodarka budŜetową.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Ponawiam wniosek o znalezienie sposobu na likwidację opłaty za trwały 
zarząd od jednostek organizacyjnych, podległych miastu. 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
W najbliŜszym czasie zajmiemy się tym tematem. Postaramy się znaleźć 
stosowne rozwiązanie. 
 
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 XXXVI/830/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty, 
od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na 
nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 11.17 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Jest to nieruchomość o pow. 428 m2. Z wnioskiem o przekazanie tej 
nieruchomości w dzierŜawę na 10 lat w trybie bezprzetargowym zwrócił się 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Mniejszości Narodowej Romów w Polsce 
„Solidarność”. Organizacja ta, postanowiła, Ŝeby swoją siedzibę główną 
Romów w Polsce i dom integracyjny zorganizować właśnie na terenie Miasta 
Kielce. UwaŜamy, Ŝe jest to dobra inicjatywa. Myślimy, Ŝe naleŜy pomóc tej 
organizacji, działającej w skali całego kraju. Być moŜe przyczyni się to do 
promocji naszego miasta i utrwalenia więzów kulturowych dotyczących 
Romów na naszym terenie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/831/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy Al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 11.18 
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
utworzenia na terenie miasta Kielce obwodów głosowania w szpitalach, 
w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym, dla 
przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego. 
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W zgodzie z ordynacją wyborczą do parlamentu Europejskiego jak równieŜ 
ordynacją wyborczą \do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej istnieje obowiązek utworzenia obwodów głosowania 
w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej, w których w dniu wyborów 
będzie co najmniej 50 wyborców. Z analiz wiemy, Ŝe tak będzie przy tych 
wyborach. W związku z tym wnioskuje o utworzenie sześciu obwodów 
głosowania w szpitalach, czterech obwodów głosowania w zakładach pomocy 
społecznej oraz jednego dla wyborców przebywających w areszcie śledczym. 
 
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 XXXVI/832/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Kielce 
obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz 
w areszcie śledczym, dla przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu 
Europejskiego. 
 
Do pkt. 11.19 
 
I. Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projektu 
uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady 
Miejskiej. 
Informuję, Ŝe w związku ze złoŜoną rezygnacją radnego Roberta Siejki z prac 
w Komisji Statutowo – Samorządowej, zachodzi potrzeba by ta rezygnacja 
została poparta przez stosowną uchwałę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – 5 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/833/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji 
Rady Miejskiej. 
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II.  Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W tej chwili, nie pozostaje mi nic innego, jak zgodnie ze statutem, poddać pod 
ocenę Wysokiej Rady, uzupełnienie składu osobowego tej Komisji. Bardzo 
proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Zgłaszam kandydaturę Jacka Nowaka. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Czy pan Jacek Nowak wyraŜa zgodę? 
 
Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
WyraŜam zgodę.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
PoniewaŜ innych kandydatur nie zgłoszono, poddaję pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady 
Miejskiej, w którym uzupełnia się skład Komisji Statutowo – Samorządowej 
o osobę Jacka Nowaka.  
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVI/834/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji 
Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 12 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Alicja Obara 
2. Włodzimierz Wielgus i Jan Gierada – interpelacje wspólne, 
3. Joanna Grzela 
4. Marek Wołowiec. 

 
Radna Alicja Obara 
Dwie interpelacje złoŜyłam do protokołu ale jedną chciałam wygłosić. 
Chciałam ją wygłosić, poniewaŜ jest ona bardzo społeczna i bardzo przykra. 
Zdaję sobie sprawę, podobnie jak my wszyscy, Ŝe biedy w naszym, tak jak 
i we wszystkich miastach nie brakuje i wszystkie słuŜby pana Prezydenta na 
pewno robią wszystko co moŜliwe, Ŝeby tej biedy było jak najmniej. 
Natomiast są sprawy szczególne. Takie sytuacje szczególne w Ŝyciu 
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niektórych ludzi, Ŝe wymagają oni szczególnej opieki i być moŜe większej 
pomocy, na tyle, na ile nie zabraniają przepisy. Są to dosyć powaŜne sprawy 
i proszę, Ŝebyście państwo wysłuchali, bo moŜe macie państwo jakieś pomysły 
na tę sprawę, o której chcę mówić. Ja chciałam powiedzieć o dwóch sprawach. 
O jednej, opisywanej szeroko w prasie i moŜe niedobrze, Ŝe w prasie. Ale 
moŜe i dobrze, Ŝe w prasie, bo ktoś się tym zajmuje. Z drugiej strony to wstyd 
dla miasta, Ŝe zajmują się tym prywatni ludzie, natomiast chyba niewiele robi 
w tej sprawie miasto. Mam tu na myśli, sprawę dziewczynki szykowanej do 
przeszczepu płuca i serca. Ta dziewczynka nazywa się Dominika Kitlińska. 
Bardzo szeroko była ta sprawa opisywana w prasie. Pani zalegała dosyć duŜo 
w czynszu. Radni SLD składali się na ten czynsz. Ten czynsz znowu urósł. 
Prasa szeroko to opisywała. Ja byłam w tym domu i wiem, Ŝe to jest prawda, 
Ŝe tam nie ma co jeść. Naprawdę tam jest zawsze pusta lodówka. Matka jest 
w depresji, dziecko jest umierające, co często na lamach prasy matka 
powtarza. Prywatni ludzie pomagają tej rodzinie. Sama pomagałam tej 
rodzinie jako osoba prywatna, równieŜ jako stowarzyszenie Demokratyczna 
Unia Kobiet, ale to nie na tym polega. Polega to na tym, Ŝeby od czasu do 
czasu ludzie dali jakiś ochłap lub jakąś większą pomoc a potem dziecko musi 
iść do szpitala, Ŝeby go odŜywić, bo oprócz tego, Ŝe ma chore serce i chore 
płuca i właściwie jest juŜ na granicy Ŝycia, Ŝeby musiała iść do szpitala, Ŝeby 
ją odŜywić, Ŝeby nie umarła z głodu. Tak to przynajmniej opisywała prasa. 
Byli śmy tam niejednokrotnie i tam naprawdę jest skrajna sytuacja. Ja 
rozmawiałam kiedyś z dyrektorem Sceliną. Dyrektor Scelina powiedział, Ŝe 
jako MOPR oni w zasadzie znają tą rodzinę, znają sytuację i zrobili wszystko 
co mogli. Być moŜe moŜna jeszcze coś zrobić. Bardzo bym prosiła pana, panie 
Prezydencie, moŜe moŜna coś zrobić nie ponad przepisami ale moŜe moŜna 
coś jeszcze robić w ramach prawa, nie łamiąc prawa. Być moŜe moŜna coś 
jeszcze dla tej rodziny zrobić. JuŜ pomijam, Ŝe to jest wstyd dla miasta, jeŜeli 
ludzie czytają, Ŝe w mieście jest taka rodzina, której Prezydent, radni, nie 
pomagają ale chodzi o dobro dziecka. Myślę, Ŝe w tym wypadku powinniśmy 
pomóc.  
Druga, moŜe nie tak tragiczna sprawa, chociaŜ to w zaleŜności z jakiego 
punktu widzenia na to spojrzeć, chodzi mi tutaj o rodzinę, w której się 
urodziły pięcioraczki. Chciałabym się dowiedzieć, jaką pomoc ta rodzina 
otrzymała od miasta. Ja wiem, Ŝe otrzymała działkę, tylko Ŝeby na tej działce 
wybudować  ̧ to trzeba jeszcze mieć za co. Wiem, Ŝe teŜ była doraźna pomoc 
ze strony róŜnych instytucji, równieŜ ze strony Prezydenta Miasta. Ale 
doraźna pomoc tu teŜ nie załatwia sprawy. Wiem, Ŝe mogę usłyszeć takie 
powiedzenie: jest w Kielcach bardzo duŜo wielodzietnych rodzin, gdzie jest 
nie tylko pięcioro dzieci, ale nawet jedenaścioro. Sama znam takie rodziny. 
Tylko pięcioro dzieci w domu a pięcioro dzieci w domu na raz, to jest zupełnie 
co innego. Chciałabym się dowiedzieć  na ile miasto pomogło tej rodzinie i na 
ile miasto chciałoby pomóc tej rodzinie. Ja nie będę tłumaczyła, Ŝe 
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pięcioraczki to wielkie wydarzenie, tylko wtedy, kiedy ta kobieta była w ciąŜy, 
to się mówiło  o tym jakie to wielkie wydarzenie jest, natomiast teraz odnoszę 
wraŜenie, Ŝe ta rodzina się wycofała ale chyba dlatego, Ŝe nie ma juŜ siły 
prosić o pomoc i nie chce być juŜ tak na świeczniku. Ma juŜ dosyć doraźnej 
pomocy i obiecywanek. Szczerze powiedziawszy nie interesowałam się jak to 
wygląda pod względem prawnym. Natomiast nie wiem czy nie moŜna by 
ustanowić dla tej rodziny jakiejś pensji.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Ja spotykam się z tymi rodzicami dosyć często. Myślę, Ŝe średnio to jest raz na 
dwa tygodnie. Rozmawiamy o sytuacji. Z Ŝalem musze powiedzieć, Ŝe chyba 
tylko miasto im zostało, jeśli chodzi o pomoc, mimo róŜnych deklaracji. 
Pierwsza najwaŜniejsza pomoc to jest ekipa pielęgniarek, za którą my płacimy 
ogromne pieniądze. Oni by sobie nie dali rady. To spadło na nasze barki ale to 
jest fundamentalne, przynajmniej w pierwszym roku. Te pielęgniarki mają co 
tam robić. Gdybyśmy ich zostawili samych to byśmy wydali wyrok na tą 
rodzinę. To się liczy w dziesiątkach tysięcy, które po prostu trzeba zapłacić. 
Tam są cztery czy pięć pielęgniarek na zmiany. To jest pierwsza pomoc. 
Drugą jest działka. Myślę, Ŝe lada moment rozpoczną budowę. Ktoś im 
pomoŜe. Ja na razie nie deklaruję pomocy, gdybym deklarował pomoc jeszcze 
przy budowie to pewnie mogłoby się to źle skończyć. Namawiam rodziców, 
by wyprowadzili się do innego mieszkania. tam nie da się przejść. Są to dwa 
małe pokoiki. Jest tam bardzo cięŜko. ChociaŜby w trosce o dobry klimat 
między tatusiem a mamusią, co teŜ jest nie bez znaczenia dla dzieci. 
Znaleźliśmy sposób, by wspomagać tą rodzinę w czynszu, gdyŜ wynajęte 
mieszkanie będzie duŜo droŜsze i równieŜ będą droŜsze media. Myślę, Ŝe taki 
cięŜar musimy wziąć na siebie, przynajmniej dopóki nie wybudują nowego 
mieszkania, Ŝeby nie mieszkali w tym bloku, bo grozi to moŜe bardziej 
powaŜnymi skutkami, niŜ nam się wydaje. To są bardzo powaŜne obciąŜenia 
miasta i oczywiście zawsze mogę się spotkać z zarzutami, Ŝe jest setki innych 
ludzi, którzy czekają w kolejkach, ale w tym przypadku to rzeczywiście taki 
sztandar. Kiedyś były pięcioraczki gdańskie, pomagano im, dzisiaj juŜ mają po 
trzydzieści lat. JuŜ o tym trochę zapomniano. Myślę, Ŝe w Kielcach nie 
powinniśmy sobie pozwolić na to, Ŝeby im nie pomóc. Szczególnie w tym 
najtrudniejszym momencie. Uspokajam panią radną¸ jestem w stałym 
kontakcie i to co moŜemy zrobić a moŜe nawet trochę więcej, to udzielamy 
takiej pomocy. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej (do chcącego zabrać głos 
radnego Mariusza Goraja) 
Panie Przewodniczący to nie jest punkt dyskusyjny. Dobrze, proszę o krótką 
wypowiedź. 
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Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia. 
Mam propozycję dla państwa i dla siebie równieŜ, Ŝebyśmy na przyszłość 
zastanowili się, czy omawianie tego typu kwestii, tego typu spraw, w tego 
typu gremiach i tego typu sytuacjach to jest właściwy kierunek naszego 
działania. Są to bardzo intymne, bardzo bolesne dla tych ludzi sprawy. Jestem 
głęboko przekonany, Ŝe moŜna im pomagać w zupełnie inny sposób. Wydaje 
mi się, Ŝe powinniśmy na przyszłość tego typu sytuacji unikać.  
 
Do pkt. 13 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Chciałbym na zakończenie sesji wygłosić oświadczenie. 
Kiedy w 2002 roku, pan Wojciech Lubawski wygrał wybory na urząd 
Prezydenta Kielc, rozpoczął proces zmian kadrowych, które w pierwszej 
kolejności objęły kierownicze stanowiska w samym ratuszu a następnie 
w miejskich jednostkach organizacyjnych. Konsekwencją zwolnień 
dyrektorów i ich zastępców były wysokie odszkodowania finansowe 
zasądzone przez sądy a wypłacone przez miasto. Dziś juŜ większość z nas nie 
pamięta jakie to były kwoty a zapewniam, Ŝe niebagatelne. O ile łatwo było 
Prezydentowi dokonywać zmian w samym ratuszu, bo wystarczyło zmienić 
regulamin organizacyjny to w podległych jednostkach trzeba było zadać sobie 
więcej trudu i wysłać tam kontrole, pod kierownictwem okrzykniętego przez 
media mianem „tygrysa Lubawskiego”, pana dyrektora Chojnowskiego. Jedną 
z takich kontroli zarządzono w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. 
Zakończyła się ona wnioskami do prokuratury i oskarŜeniami 
o wielomilionowe straty na jakie ówczesne kierownictwo PUK i Targowiska 
Miejskiego naraziło budŜet miasta. Media z ochota podchwyciły sprawę, 
szeroko informując na pierwszych stronach o zarzutach, wynikach kontroli. 
Szefów oskarŜono, pozwalniano, wprowadzono nowych i dla pana Prezydenta 
sprawa została załatwiona. Ci oskarŜeni ludzie przez długie sześć lat bronili 
swojego dobrego imienia, doświadczając w tym czasie ostracyzmu, potępienia 
medialnego i społecznego. Ktoś kiedyś powiedział, Ŝe polityka moŜna zabić 
gazetą. W kieleckim wydaniu, śmiało moŜna rozwinąć listę zawodów 
i profesji, które podlegają tym gazetowym sądom kapturowym. Kilka dni 
temu, zakończyła się sześcioletnia walka o oczyszczenie z zarzutów i obronę 
dobrego imienia ówczesnego kierownictwa Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych i Miejskiego Targowiska. Jeden z oskarŜonych niestety nie 
doczekał uniewinniającego wyroku, odszedł jako oskarŜony. Informacje na 
temat uniewinnienia oskarŜonych, znaleźć moŜna było na ósmej stronie jednej 
z gazet, zamieszczone w czterech modułach gazetowych. PoniewaŜ sam 
doświadczyłem podobnej niesprawiedliwości i wiem jak przez ten czas 
musieli się czuć, jak się okazało niesłusznie oskarŜeni, to uwaŜam, Ŝe naleŜy 
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im dać choć odrobinę satysfakcji, która zapewne nie zrekompensuje im tych 
sześciu koszmarnych lat. Ale trzeba im powiedzieć: mylili śmy się, 
przepraszamy. Myślę, Ŝe jest kilka osób, które powinny to uczynić i niech to 
będzie przestrogą na przyszłość dla tych, którzy podejmują tego typu decyzje, 
dotyczące ludzkich losów.  
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Mam obowiązek odnieść się do pana słów. Po pierwsze nie ja jestem od tego, 
Ŝeby osądzać kary i winy. Po wymianie zarządu, bo argumentem było Ŝe 
wymieniłem zarząd, po wymianie zarządu wpływy z targowisk wzrosły 
trzykrotnie. Z siedmiuset tysięcy do dwóch milionów. Dla mnie jest to 
wystarczająca argumentacja, dlaczego zmieniłem ten zarząd.  
A pana wypowiedź chciałbym zadedykować mojemu zastępcy, panu 
Parafiniukowi.  
 
Radna Alicja Obara 
chciałam tylko powiedzieć jedno stwierdzenie, Ŝe uwaŜam, Ŝe sprawami 
społecznymi naleŜy zajmować się zawsze i wszędzie. Na sesjach Rady 
Miejskiej równieŜ. Natomiast sprawami, o których ja mówiłam powinna zająć 
się rzeczywiście Komisja Rodziny. Szkoda, Ŝe się tym nie zajmowała, 
zwłaszcza, Ŝe te sprawy, o których mówiłam były dawno upublicznione. 
Komisja Rodziny dawno powinna nad tym pracować. 
 
Radny Jan Gierada 
Podzielam pogląd koleŜanki Obary. Tu nie ma jakiejś sytuacji takiej, Ŝeby ta 
rodzina się tu gniewała, Ŝe się na ich temat mówi. Byłem na wielu imprezach, 
jedna sam organizowałem, gdzie było osiem tysięcy ludzi na Kadzielni i co 
roku robię koncert. Otrzymali 10 tysięcy złotych i wcale się tego nie wstydzili. 
Sytuacja jest taka jaka jest. Im trzeba pomagać w kaŜdy moŜliwy sposób. Na 
pewno im to nie przynosi Ŝadnej ujmy. 
Natomiast będąc przy głosie, chciałem zauwaŜyć, Ŝe zbliŜ Asię koniec 
głosowania na „belfra roku” i nasza koleŜanka, wieloletnia radna Alicja Obara, 
cały czas zajmuje drugą pozycję. Dobrze by było, Ŝeby radni jej pomogli, Ŝeby 
zajęła pierwszą pozycję. 
 
Do pkt. 14 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszam 3 maja na uroczystości 
rocznicowe. Będę niektórych z państwa prosił o to, by z dumą ponieśli nasz 
sztandar w czasie uroczystości. Mam nadzieję, Ŝe 2 maja będą równieŜ jakieś 
uroczystości związane ze Świętem Flagi. TeŜ bym prosił, Ŝebyśmy się w to 
włączyli, jako radni tego miasta. Radni samorządu polskiego. W najbliŜszą 
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sobotę będzie zwieńczenie nasadzeń dębów, tzw. Dębów Katyńskich. One 
pojawią się w Kielcach. Pojawią się w parku Kadzielnia, w jego północnej 
części między ulicami Krakowską i Gagarina. Będzie to blisko 60 dębów. 
O godzinie 11.00 w sobotę nastąpi symboliczne nasadzenie jednego. 
Zapraszam państwa na te uroczystość. Top będzie skwer, który 
prawdopodobnie, kiedyś nazwiemy skwerem Pamięci Ofiar Katynia. Udało się 
to w Kielcach zrobić. Udało się znaleźć miejsce i równieŜ dzięki urzędnikom, 
którym za to bardzo serdecznie dziękuję, Ŝe się zaangaŜowali. To wielkie 
dzieło w Kielcach powstanie dla upamiętnienia bliskim nam ofiar tej wielkiej 
zbrodni. dziękuję teŜ Rodzinie Katyńskiej, za zaangaŜowanie, nieustępliwość 
a takŜe współpracę.  
Bardzo proszę, aby miejsca przeznaczone dla radnych na koncercie na który 
juŜ zapraszał pan Prezydent, były zapełnione. JeŜeli ktoś nie będzie mógł 
przyjść, to proszę, Ŝeby przekazał zaproszenia komuś, kto chętnie pójdzie na 
ten koncert. Bardzo o to proszę, Ŝeby miejsca przeznaczone dla radnych były 
zapełnione. Będzie to w piątek, lub sobotę w zaleŜności od tego, na jaki termin 
państwo się zapisywali.  
W związku z konicznością przesunięcia czerwcowej sesji, informuję Ŝe 
planowana na 18 czerwca sesja odbędzie się 16 czerwca – wtorek. Nie 
chciałbym jej przesuwać o tydzień, dlatego, Ŝe następny tydzień jest po 
święcie Kielc i są to juŜ wakacje. Dlatego bardzo proszę zanotować ten nowy 
termin. 16 czerwca.  
Przypominam, Ŝe majowa sesja jest dzień wcześniej niŜ miała być. 20 maja 
o godzinie 8.00. 
Proszę radnych o składnie oświadczeń majątkowych.  
Na balkonie znaleziono urządzenie, które prawdopodobnie słuŜy do obsługi 
jakiegoś sprzętu multimedialnego w samochodzie. Wygląda jak pilot do 
zestawu audio. 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 
23 kwietnia 2009 roku. 
 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 
 


