
 1 

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

która odbyła się w dniu 20 maja 2009 roku, w godz. 8.00 – 10.10 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny: 
radny Jarosław Machnicki. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 37 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 20 maja 2009 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 
Sekretarza, panią Skarbnik a takŜe kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a takŜe wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji dzięki przekazowi internetowemu. 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złoŜonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 13 maja 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 dzisiejszym dniem 
wpłynęły wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad, polegające na wprowadzeniu do porządku obrad: 

1. projektu uchwały w sprawie przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania 
skutków niepełnosprawności” w roku 2009 w ramach programu celowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/819/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009r. 

3. autopoprawki do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok, 

4. autopoprawki do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok, 
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5. autopoprawki do projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok, 

 
Wniosek o wycofanie z porządku obrad: 

1. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uczestniczących w 
działaniach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych. 

 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałbym poznać przyczynę wycofania z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych i 
szkoleniach poŜarniczych. 
 
Pan Krzysztof Przybylski dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa UM 
Przygotowany projekt posiadał istotny błąd, poniewaŜ w § 1 ust. 2 
nieprawidłowo określono wysokość ekwiwalentu za udział w szkoleniach 
poŜarniczych. W projekcie jest 30 zł/h, a powinno być 30 zł za dobę. Tej 
poprawki dokonany i będziemy chcieli przedstawić projekt uchwały na kolejnej 
sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni radni, zatem poddaję pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
 
1. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przedsięwzięcia pn. „Program 
ograniczania skutków niepełnosprawności” w roku 2009 w ramach programu 
celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
2. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/819/2009 z 
dnia 23 kwietnia 2009r. 
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Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
3. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
4. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
5. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
6. Kto z Pań i panów radnych jest za wycofaniem z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
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Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych  
i szkoleniach poŜarniczych. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
 
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 

kwietnia 2009r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) niewyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta 

Miasta Kielce; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

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

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

2009 rok (projekt Nr 3) z autopoprawką; 
6) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych w rejonie ul. Pańskiej w Kielcach; 
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7) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych w rejonie ul. Witosa w Kielcach; 

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

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Miasta 
Kielce; 

10) utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach; 
11) utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach; 
12) przystąpienia Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. „Program 

ograniczania skutków niepełnosprawności” w roku 2009 w ramach 
programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego o 
nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach i utworzenia jednostki 
budŜetowej o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach; 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i 
unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”; 

15) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/819/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; 
16) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Kielce; 
17) ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta 

Kielce; 
18) pozbawienia ulic połoŜonych na terenie miasta Kielce kategorii dróg 

gminnych; 
19) zmieniająca uchwałę Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Kielcach z dnia 25 maja 1987r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
lokalnych miejskich; 

20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIE ŚCIE – OBSZAR I.2.3 – 
CENTRUM – ŹRÓDŁOWA – SEMINARYJSKA – BAZARY” na 
obszarze miasta Kielce; 

21) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu działania 
komisji stałych Rady Miejskiej w Kielcach. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad. 
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Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz kaŜdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji odbytej w 
dniu 23 kwietnia 2009 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXXVI/2009  z sesji, która 
odbyła się w dniu 23 kwietnia 2009 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W imieniu nas wszystkich bardzo proszę kolegę Władysława Burzawę o to, aby 
przyjął od nas wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy. Bardzo serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy okazali się solidarni z naszym kolegą i 
uczestniczyli w ostatniej drodze jego Mamy.  
Bardzo serdecznie dziękuję kolegom radnym, którzy reprezentowali nasza Radę 
na obchodach uroczystości 3 – majowych: pan Tomasz Bogucki, pan Jarosław 
Machnicki i pan Zbigniew Piątek uczestniczyli z poczcie sztandarowym godnie 
reprezentując Radę Miejską w tych obchodach. Informuje Wysoka Radę, Ŝe w 
dniu 25 kwietnia br. na skwerze zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina zostało 
zasadzonych 57 dębów, tzw. Dębowe Katyńskich. Mają one upamiętniać ofiary 
Katania, Miednoje i Ostaszkowa. To wspólne przedsięwzięcie Kieleckiej 
Rodziny Katyńskiej i Urzędu Miasta. Bardzo serdeczne podziękowania pragnę 
złoŜyć na ręce pana dyrektora Roberta Urbańskiego, który bardzo zaangaŜował 
się w to przedsięwzięcie i nie byłoby tego gdyby nie zaangaŜowanie jego i 
podobnych mu pracowników naszego Urzędu, a takŜe pracowników Zieleni 
Miejskiej. W bardzo krótkim czasie zostały wykonane odpowiednie prace 
słuŜące zagospodarowaniu tego terenu i nasadzeniu dębów. Otrzymaliśmy 
podziękowanie od Kieleckiej Rodziny Katyńskiej i jednocześnie wystąpili oni z 
taka wstępną prośbą a by Rada Miejska pozytywnie przychyliła się do tego Ŝeby 
ten skwer otrzymał odpowiednią nazwę, a takŜe aby powstała tam tablica na 
której byłyby wypisane nazwiska pomordowanych Kielczan.  
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Bardzo serdecznie gratuluje naszemu koledze radnemu Stasiowi Góździwi 
wysokiego odznaczenia tzn. KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To 
dla nas zaszczyt, Ŝe naszym kolegą jest Kawaler tego Orderu.  
Interpelacje miedzy sesjami złoŜyli (w kolejności alfabetycznej): 

1. Borowiec Witold – 5 
2. Kozak Dariusz - 4 
3. Wielgus Włodzimierz - 1 
4. Zapała Regina – 1 

Informuję Wysoką Radę i wszystkich państwa, Ŝe wszyscy radni złoŜyli w 
ustawowym terminie oświadczenia majątkowe. 26 radnych złoŜyło te 
oświadczenia osobiście u mnie, 2 radnych przesłało oświadczenia pocztą z 
właściwym terminem nadania.  
Informuję juŜ teraz, Ŝe sesja w czerwcu odbędzie się w dniu 16 czerwca, czyli 
wyjątkowo we wtorek. 
W poniedziałek odbyło się na inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego 
Upamiętnienia 65 rocznicy Akcji Burza w Województwie Świętokrzyskim. 
Celem Komitetu będzie koordynowanie i propagowanie uroczystości 
związanych z licznymi bohaterskimi walkami, które toczyły oddziały Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich latem i jesienią 
1944 roku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim koleŜankom o kolegom 
radnym, którzy uczestniczyli w tym Komitecie i mam nadzieje będą mnie 
wspomagać w jego pracach. 
 
Pkt. 5 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  
o pracy Prezydenta między sesjami: 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 
2009 roku wydałem: 
I.  24 zarządzeń dotyczących: 

1/ zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok –Nr 152/2009, Nr 157/2009, Nr 160/2009, Nr 163/2009, Nr 168/20098, 

2/ zmiany zarządzenia Nr 144/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 153/2009, 

3/ przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom – Nr 158/2009, 

4/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań 
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom i innym podmiotom – Nr 149/2009, Nr 159/2009, 

5/ powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia na 
rzecz Gminy Kielce, prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod 
budowę pompowni ścieków – Nr 150/2009, 
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6/ określenia trybu postępowania przy udzielaniu obniŜki czynszu za 
zajmowane lokale mieszkalne w zasobach Miasta, lokalach mieszkalnych 
w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa gospodarowanych 
przez Prezydenta Miasta Kielce oraz w lokalach mieszkalnych 
wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli – Nr 154/2009, 

7/ zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – Nr 162/2009, 

8/ zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego 
Zarządu Dróg w Kielcach – Nr 156/2009, 

9/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kieleckiego Inkubatora 
Technologicznego w Kielcach – Nr 169/2009, 

10/ określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta 
Kielce, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Miejskim Zarządzie Dróg, 
Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Miejskim Zarządzie 
Budynków, StraŜy Miejskiej, Muzeum Zabawek i Zabawy, Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Zieleni Sp. z o.o., których wykonywanie łączy się z 
dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i 
słuŜbową – Nr 164/2009, 

11/ powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia 
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 
czerwca 2009r. – Nr 166/2009, 

12/ ustanowienia w Urzędzie Miasta Kielce słuŜby informatycznej dla 
obsługi wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 
dzień 7 czerwca 2009r. – Nr 167/2009, 

13/ wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach: 
a/  przy Al. Ks. Jerzego Popiełuszki – Nr 151/2009, 
b/ przy ulicy Wiosennej – Nr 155/2009, 
c/ przy ulicy Głogowej – Nr 161/2009, 

14/ uchylenia zarządzeń Nr 146/2008 z dnia 16 maja 2008r. i Nr 250/2008 z 
dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Pomorskiej – Nr 165/2009, 

15/ wyraŜenia zgody na przedterminowe rozwiązanie umów uŜytkowania 
wieczystego gruntu, połoŜonego w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej – 
Nr 170/2009, 

16/ sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Świerkowej 
20C i 28C – Nr 171/2009, Nr 172/2009, 

II.  14 decyzji i 10 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budŜetu Miasta.  

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 18 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Miedzy sesjami wydarzyły się pewne fakty sportowe, które powinny być, 
według mnie, docenione przez Radę. Pan Prezydent spotkał się z zawodnikami 
przynajmniej FARTA, natomiast nie wiem czy z Klubem piłkarek ręcznych się 
spotkał, ale sądzę, Ŝe trzyma rękę na pulsie i teŜ się spotka. Natomiast podczas 
tego spotkania radni Komisji BudŜetu i Finansów zobowiązali mnie do 
wnioskowania o 100 tys. zł dla kaŜdego z Klubów, ale nie dla organizacji tylko 
dla zawodników. Jest moŜliwość przekazania w formie nagród tych pieniędzy  
z uwagi na istniejącą juŜ uchwałę, która na takie posunięcia pozwala. Była taka 
sytuacja z Klubem Korona i wówczas równieŜ znaleźliśmy sposób na 
wypłacenie nagród dla zawodników. Bardzo prosimy Pana Prezydenta by jakby 
postawić kropkę nad i uhonorować pierwszoligowców od Miasta.  
 
Pkt. 6 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. JeŜeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę  
o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Pkt. 6. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Pierwszy projekt uchwały to projekt dotyczący niewyraŜenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Miasta Kielce (Przewodniczący odczytał 
projekt uchwały).  
 
Radny Jan Gierada 
W takiej sytuacji jak nasz kolega radny Mariusz Goraj moŜe się znaleźć kaŜdy 
radny, który pracuje w jakiejś spółce czy zakładzie państwowym. Radny Goraj 
nie jest zwalniany, dlatego Ŝe się nazywa Goraj czy pełni taka czy inną funkcję. 
W moim odczuciu jest to zwolnienie polityczne. Gdyby PiS rządził dalej, co 
byłoby na pewno nieszczęściem dla tego kraju, to pan Goraj by takiej propozycji 
od pracodawcy nie posiadał. Natomiast jako dyrektor Szpitala nie jako radny 
powiem, ze pan Goraj jest człowiekiem, który ma spore problemy zdrowotne, 
jeśli chodzi o serce, leŜał w Szpitalu, ma dzieci, jest młody i takie dobijanie go, 
szukanie haka Ŝeby wyrzucić z pracy, prawdopodobnie uczynią to nawet mimo 
negatywnej opinii Rady, powoduje, Ŝe będzie zdołowany moralnie  
i psychicznie. Dlatego mając na uwadze to, Ŝe sam byłem w takiej sytuacji parę 
lat temu gdzie wisiałem na włosku bezpodstawnie, bo się komuś nie podobała 
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gęba moja, to zwracam się do wszystkich koleŜanek i kolegów radnych Ŝeby 
wszyscy jednogłośnie przegłosowali, aby nie wyraŜać zgody, zgodnie zresztą z 
projektem uchwały, który pan Przewodniczący przed chwilą przedstawił.  
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Radny Tomasz Bogucki 
ZauwaŜyłem, Ŝe pan radny Mariusz Goraj uczestniczył w głosowaniu, które się 
odbyło, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 25a „radny nie moŜe 
brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeŜeli dotyczy ono jego 
interesu prawnego”. Jest to wada prawna i uchwała tak podjęta moŜe zostać 
uchylona. JeŜeli więc chcemy mu pomóc to pomóŜmy skutecznie. Wnoszę  
o reasumpcję głosowania, bez udziału radnego Goraja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przyjmuję wniosek radnego Boguckiego o reasumpcję głosowania. Bardzo 
proszę pana radnego Mariusza Goraja o to, aby wcisnął tylko przycisk, Ŝe jest 
obecny na sali, a poniewaŜ jest to głosowanie w sprawie pana interesu prawnego 
proszę, aby pan wykluczył się z tego głosowania. W wyniku wniosku 
formalnego radnego Tomasza Boguckiego poddaję reasumpcji głosowania 
projekt uchwały w sprawie niewyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym Miasta Kielce. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/835/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie niewyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym Miasta Kielce. 
 
Pkt. 6. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
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Odczytam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce (odczytana). 
Informuje tylko, Ŝe poprzedni dodatek specjalny wynosił 2825 zł, a w tej chwili 
będziemy głosować Ŝeby ten dodatek był zwiększony do kwoty 3300 zł. 
 
Radny Jan Gierada 
Przy budŜecie takim, jakim pan Prezydent zarządza, czyli blisko 800 mln zł i 
ogromem obowiązków, zdarzeń myślę, Ŝe 16 zł dziennie to nie jest wiele. Ja 
tylko powiem, Ŝe zwiększony dodatek o 500 zł przy tych obowiązkach to jest 
kropla w morzu. To jest urągające Ŝeby Prezydent Miasta zarabiał takie 
pieniądze. Dla przykładu podam, Ŝe lekarz za jeden dyŜur u mnie w Szpitalu w 
Oddziale Ratunkowym na 3 razy więcej za dobę niŜ zwiększenie dzisiejsze 
dodatku. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/836/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Prezydenta Miasta Kielce. 
 
 
Pkt. 6. 3 
 
Pani ElŜbieta Hnat dyrektor Wydzialu Bud Ŝetu UM zarekomendowała 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok (projekt nr 1).  
Projekt zwiększa plan dochodów budŜetu o kwotę 6 828 516 zł oraz zwiększa 
plan wydatków budŜetu o kwotę 7 019 506 zł, zwiększa plan przychodów o 
kwotę 50 818 zł, zmniejsza plan rozchodów o kwotę 140 172 zł.  
Proponuje się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy  
o kwotę 4 156 746 zł, a zmniejszenie dla Powiatu o 2 075 878 zł.  
W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej proponuje się zmniejszyć 
dofinansowanie działalności bieŜącej placówek oświatowych ze środków 
własnych gminy a zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na zadanie 
inwestycyjne pn. „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z 
przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy 
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środowiskowej” w kwocie 2 080 868 zł oraz na pokrycie ubytku dochodów w 
kwocie 9 521 zł z tytułu zmniejszenia części równowaŜącej subwencji ogólnej.  
Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaŜy przez Miasto dla 
Wodociągów Kieleckich urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sitkówce (916 942 zł) oraz zwrotu przez Wodociągi 
Kieleckie dla Miasta wartości nakładów poniesionych na rozbudowę i 
modernizację urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni 
ścieków (292 190 zł). Kwotę wynikającą z powyŜszego ( 1 209 132 zł) 
proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie rozbudowy budynku przy ul. 
Chęcińskiej 3 (219 132 zł), na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii na zakup aparatury do nowo tworzonej Pracowni Diagnostyki 
molekularnej ŚCO, niezbędnej do nowoczesnego diagnozowania i leczenia 
chorób nowotworowych w kwocie 950 000 zł oraz na dotacje celową dla 
miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie 
koncepcji funkcjonalno - uŜytkowej biblioteki wraz z rozwiązaniami 
komunikacyjnymi i wizualizacją w budynku dawnej synagogi” w kwocie 40 000 
zł. Proponuje się zwiększenie o 2 mln zł z tytułu otrzymanej z budŜetu państwa 
subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu ul. Sandomierskiej II etap – 
remont nawierzchni i chodników. Proponuje się zwiększenie o 12 448 zł udziału 
finansowego mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem zadanie pn. 
„Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaskowej”. Proponuje się zwiększenie planu 
dochodów o 1 001 567 zł z tytułu wpływu środków w Domach Pomocy 
Społecznej, w tym z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, refundacji 
wynagrodzeń i składek ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy, a środki te 
przeznaczyć na działalność bieŜącą Domów. Proponuje się przeznaczyć 600 000 
zł na realizacje przez MOPR w Kielcach projektu systemowego pn. „Działanie 
szansą na przyszłość”, 80 000 zł na dofinansowanie działalności bieŜącej 
Muzeum Historii Kielc oraz 50 000 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wszystkie inne proponowane zmiany opisane są 
szczegółowo projekcie uchwały, bardzo proszę o ich uchwalenie. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
W imieniu Komisji BudŜetu i Finansów chciałem podziękować panu 
Prezydentowi za realizację wniosku Komisji dotyczącego przekazania środków 
na Świętokrzyskie Centrum Onkologii. To nie jest prosta sprawa Ŝeby znaleźć w 
budŜecie tak duŜą sumę, by wesprzeć działania tego Centrum. Myślę, Ŝe nie ma 
mieszkańca naszego miasta, który by w jakimś zakresie nie korzystał z usług 
ŚCO i musimy równieŜ widzieć potrzeby i problemy z jakimi boryka się ŚCO 
dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję.  
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście ciszę się, Ŝe mój kolega, dyrektor Centrum Onkologii dostaje 
kolejna pulę pieniędzy, i to znaczną, cieszę się, Ŝe otrzymuje Szpital Dziecięcy 
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od czasu do czasu. Natomiast mam Ŝal, wewnętrzny Ŝal, Ŝe Szpital Wojewódzki, 
który równieŜ leczy onkologicznie i wykonuje 11 tys operacji w ubiegłym roku, 
jest chlubą tego miasta i województwa, poniewaŜ ciągnie 4 potęŜne inwestycje, 
dwie praktycznie juŜ oddane: rehabilitacja i chirurgia. I teŜ zwracaliśmy się o 
pomoc, chcemy kupić rezonans magnetyczny, mamy unijne środki tylko w 
połowie zabezpieczone na to, brakuje 16 milionów. I ani Komisja BudŜetu ani 
Pan Prezydent nie przychylili się Ŝeby w jakiejś mierze cześć przynajmniej, 
powiedziałbym nawet na odczepkę, Ŝeby dać coś temu Szpitalowi. W tym 
Szpitali leczy się ogromna ilość Kielczan, ten Szpital ma największą ilość łóŜek 
w województwie, bo 656, Szpital certyfikowany w całości, ISO i akredytacje, 
nie znajduje w ogóle uznania w mieście ani w zwolnieniu w podatku od 
nieruchomości, ani pomocy materialnej na teŜ waŜne dla Kielczan urządzenia. 
Myślałem, Ŝe jedyną przeszkodą jest to, Ŝe naleŜe do SLD. Jestem teraz 
niezaleŜny zapisywał się do Ŝadnej partii nie będę. Natomiast zwracałbym się do 
Pana Prezydenta z prośbą Ŝeby był uprzejmy dać parę złotych. Chcemy teraz 
kupić ten rezonans, my nie mamy Ŝadnej dotacji na ten cel, chcemy kupić 
częściowo na raty częściowo zapłacić., Byłoby dobrze postrzegać Kielczan 
mniej więcej jednakowo.  
 
Radny Stanisław Góźdź 
W ostatnich 4 latach obserwujemy wzrost zachorowalności na nowotwory 
złośliwe w naszym regionie o 80 %. Do 2020 roku wzrośnie to o 300 %. Jest to 
kataklizm obecnego wieku i chcąc w tej chwili racjonalnie leczyć i najbardziej 
efektywnie musimy mieć odpowiednie zaplecze. W tej chwili wchodzą nowe 
metody leczenia farmakologicznego i radioterapii, ale do tego jest potrzebna 
bardzo precyzyjna diagnostyka juŜ na poziomie wnętrza komórki, na poziomie 
genu. Bez tego nie jesteśmy w stanie pomóc efektywnie naszym chorym. Te 
środki, które państwo przekazaliście będą przeznaczone na pracownie 
diagnostyki molekularnej. Ale co chcemy podkreśli ć, Ŝe to nie jest tylko 
pracownia z zamysłem, która ma słuŜyć tylko Świętokrzyskiemu Centrum 
Onkologii. Jesteśmy otwarci na wszystkie Szpitale całego województwa, dla 
wszystkich Szpitali. Takich pracowni nie organizuje się w kaŜdym Szpitalu, tak 
jest na świecie, Ŝe jest przygotowany jeden, gdzie jest przygotowana kadra. 
Chcemy po prostu słuŜyć. My środki otrzymujemy od Marszałka, od Zarządu 
Województwa i chce podkreśli ć, Ŝe Onkologia jest traktowana przez Zarząd 
Województwa priorytetowo, są rzeczywiście duŜe inwestycje i nakłady. Ale 
dziękuję serdecznie za wsparcie w imieniu swoich pacjentów. 
 
Radny Tomasz Bogucki -  ad vocem 
Chciałem powiedzieć tak, Ŝe pan dyrektor Góźdź potrafił stworzyć atmosferę 
odpowiednia do tego Ŝeby pomóc Szpitalowi. Natomiast myślę, Ŝe nie za dobrą 
atmosferą jest, jeśli wymusza się pomoc dla Szpitala przez regionalna Izbę 
Obrachunkową, a w takiej sytuacji zostało postawione Miasto w ubiegłym roku. 
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Druga rzecz odnośnie wypowiedzi pana dyr. Gierady – moŜna umorzyć podatek 
wtedy, kiedy jest zaległość podatkowa. Skoro zaległości podatkowej nie ma to 
nie moŜna nic umarzać. Trzecia uwaga – wszystkie Szpitale są jednakowo 
traktowane, jeśli chodzi o ulgę podatkową jest ona znacząca w stosunku do 
pozostałych podatników. 
 
Pan Andrzej Sygut zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Istotnie to co radny Jan przedstawiał na pierwszy rzut oka moŜe robić takie 
wraŜenie Ŝe Prezydent traktuje w sposób nierównoprawny placówki szpitalne na 
terenie miasta. Tak nie jest. Skąd się bierze dotacja dla Dzieci i dotacja dla 
Onkologii? OtóŜ to stanowisko jest konsekwencją przyjętej hierarchii ze strony 
miasta. Myśmy przyjęli, Ŝe w programach profilaktycznych, które ustawowo 
samorząd realizuje koncentrujemy się na dwóch grupach potencjalnych 
pacjentów a mianowicie na dzieciach, stąd wsparcie dla Szpitala Dziecięcego. 
Drugi priorytet to są choroby onkologiczne. W tej chwili prowadzimy juŜ na 
poziomie Komisji Zdrowia i urzędnicy przeprowadzają analizę kolejnego 
programu profilaktycznego dotyczącego właśnie onkologii. Pierwsze rozmowy, 
które przeprowadziliśmy ze specjalistami ze Szpitala Onkologicznego wskazują, 
Ŝe powinniśmy się zająć diagnostyką jelita grubego. W tym momencie ten 
program wspólnie z ta decyzja finansową tworzy pewną całość. I panie Janie 
myśmy o tym stanowisku, pan Prezydent zawiadomił pański organ prowadzący, 
czyli pana marszałka, ze Miasto przyjmuje jako priorytety te dwie dziedziny i Ŝe 
będzie wspierać takŜe placówki Marszałka. Myślę, Ŝe w tej dziedzinie jest jakieś 
porozumienie miedzy Prezydentem a Marszałkiem i myślę w związku z tym, 
moŜe nadinterpretuję rzeczywiście, Ŝe w decyzjach Marszałka te decyzje Miasta 
powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie. 
 
Radny Jan Gierada 
Po wypowiedzi pana radnego Boguckiego i pana Prezydenta Syguta powiem, Ŝe 
nie przyjmuje w ogóle tej argumentacji. Po pierwsze, co to znaczy stworzył 
dobra atmosferę? KaŜdy Szpital obojętnie jak się nazywa wymaga pewnych 
nakładów na róŜne programy, szczególnie na aparaturę. Lekarz bez aparatury 
obojętnie, w którym Szpitalu byłby skazany na ogromne niepowodzenie. Nikt 
mi nie powie, Ŝe w jednym szpitalu jest rezonans potrzebny a w innym nie. W 
tym Szpitalu się leczą Kielczanie a całego województwa i dobrze, ze się tu 
leczą, Ŝe chcą się tu leczyć. Absolutnie się nie zgadzam, Ŝe jeden Szpital moŜe 
dostać a drugi nie. Ponadto, panie Przewodniczący Bogucki, pan wie dokładnie 
o tym, Ŝe jak się ma pewność, Ŝe się będzie zwolnionym od podatku, co 
tłumaczyłem i pan o tym wie, to się nie płaci. Ja gdybym nie zapłacił to 
płaciłbym z odsetkami i taka jest prawda. Koledzy nie płacili podatku a teraz Ŝe 
mamy ulgę to wszyscy mają, ja to doskonale wiem, znam uchwałę. Natomiast 
przez lata byli wszyscy zwalniani a ja nigdy nie byłem zwalniany praktycznie z 
Ŝadnych. Pan krąŜył, krąŜył wokół tematu a doprowadził pan do tego, Ŝe jest 
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absolutnie nierówne traktowanie. Jest mi przykro w tego powodu i nic więcej. 
Gratuluje moim kolegom, będę głosował „za”, bo jestem normalnym facetem, a 
tylko przy okazji dyrektorem szpitala, i nikt mi nie udowodni Ŝe jest inaczej. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Nie jestem specjalistą z zakresu ochrony zdrowia, natomiast znam się odrobinę 
na wydatkowaniu pieniędzy i myślę, Ŝe ta dyskusja szczególnie wystąpienie 
kolegi Janka w tym momencie jest niezasadne, bo środki, jakie wydajemy to 
niecały milion. Wydawaliśmy po kilka milionów na inne przedsięwzięcia 
niezwiązane ze słuŜbą zdrowia. I Ŝebyśmy tych 950 tys zł kwoty bardzo niskiej 
w stosunku do tego, jakie środki wydaje Onkologia nie zagadali. Ja jako członek 
Komisji BudŜetu nie widziałem nigdy wniosku dyr. Gierady o dofinansowanie. 
Ja proponuje Ŝebyśmy nie łączyli tych dwóch spraw, a traktowali je całkiem 
oddzielnie.  
 
Radny Jan Gierada 
Był wniosek, a pan Rupniewski nie musi go znać. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/837/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok. 
 
Pkt. 6. 4  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Proponuję przyjąć taką metodologię – jeŜeli są jakieś pytania od państwa 
radnych do pani dyrektor, to słuŜy nam swoja obecnością i odpowie nam na 
pytania związane z tym projektem uchwały. Zapytuję, więc Wysoką Radę czy są 
jakieś pytania do pani dyrektor Hnat związane z projektem nr 2 wraz z 
autopoprawką? Rozumiem, Ŝe wszyscy radni zapoznali się z uzasadnieniem, na 
komisji zostało to dokładnie omówione. A zatem wobec braku pytań poddaję 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Kielce na 2008 rok (projekt nr 2 z autopoprawką). 
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Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/838/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok. 
 
 
Pkt. 6. 5  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
To samo dotyczy projektu uchwały nr 3 zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2008 rok z autopoprawką. Czy są jakieś 
pytania związane z projektem uchwały?  
 
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 XXXVII/839/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Kielce na 2009 rok. 
 
Pkt. 6. 6 
 
Pani dyr ElŜbieta Hnat uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. 
Pańskiej w Kielcach. 
Konieczność zaciągnięcia poŜyczki podyktowana jest działaniem zmierzającym 
do maksymalnego obniŜenia nakładów własnych na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych w rejonie ul. Pańskiej. Po realizacji i rozliczeniu zadania Miasto 
ma moŜliwość uzyskania do 30 % umorzenia przyznanej poŜyczki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 



 17 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/840/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni 
wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 6. 7 
 
Pani dyr ElŜbieta Hnat uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. 
Witosa w Kielcach. 
Konieczność zaciągnięcia poŜyczki podyktowana jest działaniem zmierzającym 
do maksymalnego obniŜenia nakładów własnych na budowę oczyszczalni wód 
deszczowych w rejonie ul. Witosa. Po realizacji i rozliczeniu zadania Miasto ma 
moŜliwość uzyskania do 30 % umorzenia przyznanej poŜyczki. 
 
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 XXXVII/841/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę oczyszczalni 
wód deszczowych w rejonie ul. Witosa w Kielcach. 
 
Prowadzenie obrad przejął radny Jacek Nowak Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Kielcach. 
 
Pkt. 6. 8  
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Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009. 
Zmiana związana jest z wprowadzeniem do budŜetu Miasta Kielce środków 
finansowych w wysokości 632 110 zł niewykorzystanych w 2008r., 
pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. PowyŜsza kwota przeznaczona będzie na zadania realizowane w 
ramach GPPiRPA przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 
(467 110 zł) oraz Wydział Edukacji, kultury i Sportu (165 000 zł). 
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 XXXVII/842/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009. 
 
Pkt. 6. 9  
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
dorocznej Nagrody Miasta Kielce. 
Zakres regulacji dotyczy zmiany nazwy Wydziału przyjmującego wnioski 
kandydatów do nagrody oraz sporządzającego rejestr kandydatów i 
nagrodzonych. Stosownie do postanowień Regulaminu Organizacyjnego UM 
właściwym do wykonania czynności w tym zakresie jest Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/843/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej 
Nagrody Miasta Kielce. 
 
 
Pkt. 6. 10  
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach. 
W skład Zespołu wejdzie Gimnazjum Nr 13 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5, 
które znajdują się w osiedlu Herby w niewielkiej od siebie odległości. 
Oczekujemy, Ŝe utworzenie Zespołu pozwoli na lepsze wykorzystanie kadry 
oraz zapobiegnie zmniejszaniu się stanu organizacyjnego Gimnazjum. Siedziby 
i obwody obu łączonych w Zespół szkół pozostaną niezmienione. Propozycja ta 
uzyskała pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/844/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 
w Kielcach. 
 
 
 
Pkt. 6. 11 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach. 
Uchwałą Nr XXX/688/2008 SP Nr 7 zostaje przeniesiona z dniem 1 września 
br. do budynku przy ul. Zimnej 16, zajmowanego obecnie przez Gimnazjum  
Nr 1. Obie Szkoły będą funkcjonować w jednym budynku, więc zasadnym jest 
w tej sytuacji połączenie organizacyjne tych szkół w Zespół. Propozycja ta 
uzyskała pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
 
Radny Adam Jaskóła 
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Mam taką wątpliwość, pytanie czy nauczyciele tych połączonych szkół 
otrzymają wszyscy pracę? 
 
Dyr. Tomala 
My zawsze staramy się przy kaŜdej reorganizacji szkoły czy przy likwidacji tak 
sterować zasobami ludzkimi Ŝeby nikt z nauczycieli i z administracji i obsługi 
nikt nie stracił pracy. W tym przypadku równieŜ jesteśmy na bieŜąco 
informowani przez obu dyrektorów i mam nadzieję, Ŝe będzie wszystko tak jak 
do tej pory, a moŜe i lepiej. A dlaczego? Dlatego Ŝe zarówno w Gimnazjum Nr 
1 jak i w SP Nr 7 nauczyciele pracowali w niepełnym wymiarze godzin z 
powodu małej liczby oddziałów. Ta konsolidacja spowoduje w paru 
przypadkach dopełnienie etatów. Postaramy się tak zagospodarować nauczycieli 
Ŝeby mieli pracę.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/845/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 
w Kielcach. 
 
 
Pkt. 6. 12 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Kielcach uzasadnił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce 
do realizacji przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania skutków 
niepełnosprawności” w roku 2009 w ramach programu celowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Podjecie tej uchwały jest niezbędne aby moŜna było podpisać umowę z PFRON, 
która pozwoli na sfinansowanie ze środków tego Funduszu kolejnych prac 
adaptacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego 
dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/846/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” w 
roku 2009 w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
 
 
Pkt. 6. 13  
 
Pan Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictw a UM uzasadnił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu 
budŜetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach i utworzenia 
jednostki budŜetowej o nazwie Miejski Zarząd Budynków w Kielcach. 
Niniejsza propozycja uchwały dotyczy tylko powiększenia zasobu 
mieszkaniowego MZB o lokale mieszkalne, do których Miastu przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/847/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego o nazwie Miejski 
Zarząd Budynków w Kielcach i utworzenia jednostki budŜetowej o nazwie 
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach. 
 
Pkt. 6. 14  
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów 
zawierających azbest”. 
Uchwałę uzupełniamy w ten sposób, Ŝe rozszerzamy jej zakres z osób 
fizycznych na wspólnoty, spółdzielnie i ogrody działkowe. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/848/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 
usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających 
azbest”. 
 
Pkt. 6. 15 
 
Dyr Robert Urbański uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXVI/819/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. 
Zmiana ma charakter techniczny. W § 1 obok rzymskiego numeru XXXI 
zmieniamy numer arabski z 716 na 717. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/849/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/819/2009 z dnia 23 kwietnia 
2009r. 
 
Pkt. 6. 16  
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta 
Kielce zarekomendował pan Piotr Wójcik dyrektor Miejskiego Zarz ądu 
Dróg w Kielcach. 
Ustalenie przebiegu dróg gminnych wymienionych w załączniku do niniejszej 
uchwały jest wymagane do nadania numerów drogom kategorii gminnej. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII850/2009  z dnia 20 maja 
2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta 
Kielce. 
 
Pkt. 6. 17  

 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce. 
Ustalenie przebiegu dróg powiatowych wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały jest wymagane do nadania numerów drogom kategorii 
powiatowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/ 851/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych 
na terenie Miasta Kielce. 
 
Pkt. 6. 18  
 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulic 
połoŜonych na terenie miasta Kielce kategorii dróg gminnych. 
Ulice, o których mowa w projekcie, nie mają Ŝadnego przebiegu w terenie, po 
prostu nie istnieją. Po podjęciu tej uchwały Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji przystąpi do uporządkowania spraw adresowych i 
we wrześniu zaproponujemy uchwałę dotyczącą likwidacji nazw ulic, które 
znalazły się w załączniku do niniejszej uchwały. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/852/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie pozbawienia ulic połoŜonych na terenie miasta 
Kielce kategorii dróg gminnych. 
 
Pkt. 6. 19  
 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 25 maja 
1987r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg lokalnych miejskich. 
Projekt dotyczy ulicy Chabrowej. Po dokładnej analizie przebiegu granic 
administracyjnych oraz z faktu, Ŝe droga ta była dwukrotnie zaliczona do dróg 
gminnych w gminie Daleszyce i w gminie Kielce, z dniem 1.01.2010 r. ulice 
Chabrową wyłącza się z dróg publicznych kategorii gminnej połoŜonej w 
granicach administracyjnych miasta Kielce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/853/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach z dnia 25 maja 1987r. w sprawie zaliczenia do kategorii 
dróg lokalnych miejskich. 
 
Pkt. 6. 20  
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce uzasadnił projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 



 25 

przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIE ŚCIE – OBSZAR I.2.3 – 
CENTRUM – ŹRÓDŁOWA – SEMINARYJSKA – BAZARY” na obszarze 
miasta Kielce. 
Teren ten obejmuje przede wszystkim bazary przy ul. Seminaryjskiej  
z okolicznymi nieruchomościami. W tej uchwale przewidujemy funkcje formy 
uŜytkowania takie jak:  

− usługi ogólnomiejskie, metropolitalne, ponadpodstawowe, z 
uwzględnieniem funkcji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaŜy 
powyŜej 2000 m2 – hali targowej,  

− funkcje uzupełniające w ograniczonym zakresie: usługi, handel 
detaliczny, administracja, kultura, rozrywka, sport i rekreacja, 
gastronomia i inne, 

− ogólnodostępny parking. 
Powiem, dlaczego dla nas ta uchwała jest niezwykle waŜna. Jest tylko kwestią 
czasu, kiedy ten grunt będziemy musieli oddać właścicielowi, ale bardzo trudno 
się rozmawia. To jest grunt niezwykle waŜny i w waŜnym miejscu i dzisiaj są 
bardzo mocno rozbudzone oczekiwania potencjalnego właściciela, który 
przewiduje, Ŝe on tam wybuduje hipermarket albo osiedle mieszkaniowe, co ze 
względów przede wszystkim komunikacyjnych jest niemoŜliwe. Po to, więc 
Ŝeby uświadomić albo Ŝeby postawić kropkę nad „i”, to nie jest próba stawiania 
go pod ścianą, to jest próba urealnienia funkcji tego gruntu. Musimy to zrobić. 
To jest instrument, który posiadamy w swoich rękach. Chciałbym równieŜ 
zaznaczyć, Ŝe nie umniejszamy wartości tego gruntu, bo ktoś, kto pamięta, jaki 
tam był teren, to wie, Ŝe tam stawy były i właściwie niezagospodarowane 
obszary, i kosztem miasto zostało to zagospodarowane. Dzisiaj ta funkcja, którą 
my proponujemy, czyli pozostawienie, na zasadach cywilizowanych, bo nie 
wyobraŜam sobie Ŝeby nie wybudować tam parkingu, jest koncepcja jak to 
zrobić i nie bałbym się takich funkcji targowych, handlowej, ale na pewno nie 
hipermarket i na pewno nie osiedle mieszkaniowe, z tych powodów, jak 
wczesniej. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVII/854/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIE ŚCIE – 
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OBSZAR I.2.3 – CENTRUM – ŹRÓDŁOWA – SEMINARYJSKA – 
BAZARY” na obszarze miasta Kielce. 
 
Pkt. 6. 21  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Jacek Nowak odczytał projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu działania 
komisji stałych Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
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 XXXVII/855/2009  z dnia 20 
maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu 
działania komisji stałych Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Pkt. 7 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

1. Marian Kubik, 
2. Regina Zapała, 
3. Robert Siejka, 
4. Tomasz Bogucki, 
5. Alicja Obara, 
6. Jacek Wołowiec, 
7. Adam Jaskóła, 
8. Marina Kubik 
9. Stanisław Góźdź. 

 
Prowadzenie obrad objął ponownie Przewodniczący RM Krzysztof Słoń. 
 
Pkt. 8 
 
Radny Mariusz Goraj 
Chciałem się odnieść do tego co stało się, trochę nawiązując do tego o czym 
mówił Robert, do kwestii zwianych z Korona Kielce, chciałem odnieść się do 
tego co stało się pomiędzy dwoma wydarzeniami sportowymi, które miały 
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podobny przebieg, tylko w odwrotna stronę czyli pomiędzy meczem z warta 
Poznań a meczem z Motorem Lublin. Właściwie istotą mojego wystąpienia 
będzie w to w jaki sposób piłkarze dostali swoista „Ŝółtą kartkę” od kibiców  
w jaki sposób, moim zdaniem, skrajnie nieprofesjonalnym na tą Ŝółtą kartkę 
zareagowali. Gdyby tak zareagowali na boisku natychmiast dostaliby czerwona 
kartkę, bo z sędzią się nie dyskutuje. Jest to Klub miejski utrzymywany nie 
dość, Ŝe z pieniędzy miejskich to przede wszystkim z wpływów z biletów i 
jeŜeli panowie, którzy mienią się profesjonalistami, obraŜają się za to, Ŝe kibice 
dają im Ŝółtą kartkę, wprowadzają swoisty bojkot mediów, które słuŜą tym 
kibicom, bo oni chcą czytać relacje, chcą poznać nastroje wśród piłkarzy i 
odwdzięczają się w ten sposób swoim zachowaniem podatnikom i kibicom, 
którzy płaca za bilety, to ja uwaŜam, Ŝe to jest przejaw skrajnego 
nieprofesjonalizmu, a wypowiedź jednego z piłkarzy na temat zachowania 
kieleckich kibiców jest dla mnie arcyskandaliczne. Weźcie się panowie do 
roboty, nie krytykujcie kibiców, bo to oni są od tego Ŝeby krytykować was a nie 
odwrotnie. Tym bardziej, Ŝe moim zdaniem, ja nie miałem przyjemności być na 
tym meczu, ale widziałem to od siebie z balkonu, zachowanie kibiców było 
fenomenalne. To tak naprawdę spowodowało, Ŝe ten wynik był 3 : 0 dla Korony. 
Serdecznie gratuluję fenomenalnej postawy sportowej kibicom Korony Kielce i 
jeszcze raz ten apel, to hasło, które oni wywiesili na swojej trybunie gdzie na 
ogół wisi flaga klubowa powinno dać wam do myślenia. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Prośba od mieszkańców. W czasie, gdy właśnie trwają mecze nieopodal 
stadionu gdzie są ścieŜki rowerowe, zresztą bardzo chwalone przez Kielczan, 
proszą o to by Policja reagowała na samochody parkujące na ścieŜkach 
rowerowych. Druga prośbą o zwrócenie uwagi przy wjeździe do lasu 
naprzeciwko Schroniska dla zwierząt, bo tam pojawia się informacja o bardzo 
niebezpiecznym jeŜdŜeniu na crosach. Wiem, Ŝe jest to problem, który dotyczy 
całego miasta, ale prosiłabym o zwrócenie szczególnej uwagi właśnie na ten 
obszar miasta. 
Trzecia sprawa, to wszystkim radnym chciałam powiedzieć, Ŝe w poniedziałek 
odbyła się konferencja prasowa na temat MłodzieŜowej Rady Miejskiej z 
młodzieŜą z gronem pedagogicznym. Zostały zaproszone wszystkie samorządy 
szkolne szkól, które się kończą matura. Zaprosiłam równieŜ wszystkich radnych, 
ale z jednej strony przepraszam, bo jako organizatorzy nie wiedzieliśmy, Ŝe tego 
dnia o tej samej godzinie będzie tak waŜne wydarzenie jak Komitet Honorowy 
65 – lecia Akcji Burza. Natomiast chce podziękować Wiceprezydentowi 
Sygutowi, wiceprzewodniczącemu Jackowi Wołowcowi za przybycie. Przykro, 
Ŝe tylko kilku radnych mogło to zobaczyć, ale zapewniam was, Ŝe warto było 
zobaczyć to wydarzenie dlatego, Ŝe przyszło około 100 młodych ludzi, 
reprezentowali 17 szkół i główny problem, który młodzi ludzie przedstawili, dla 
mnie dość istotny, to fakt, Ŝe oni sami są zaangaŜowani, co było widać  



 28 

w dwugodzinnej dyskusji, natomiast jeden z młodych ludzi powiedział wprost, 
ze problem polega nie tylko na braku chęci wśród młodych ludzi do tego typu 
spotkań, ale problem istnieje równieŜ na poziomie dyrekcji szkół. To znaczy 
dyrektor musi chcieć w jakiś sposób wesprzeć młodych ludzi Ŝeby oni 
uczestniczyli w takich wydarzeniach. Apeluję, poniewaŜ wiem, Ŝe grono 
pedagogiczne jest dość licznie reprezentowane w Radzie Miejskiej, apeluje 
Ŝebyśmy cały czas na ten temat rozmawiali, dlatego Ŝe takie inicjatywy, w 
których angaŜujemy młodych ludzi, gdzie oni mogą się wypowiadać na tematy 
przyszłości Kielc czy polityki prowadzonej w Kielcach, czy zagadnień 
społeczno-kulturalnych. To są równieŜ wydarzenia, w których równieŜ 
rozwijamy społeczeństwo obywatelskie, a jest to z pewnością jeden z naszych 
obowiązków. Dlatego bardzo bym chciała zwrócić państwa uwagę na ten aspekt 
i zdać relację, Ŝe na taką konferencję przybyło ponad 100 osób, młodych ludzi 
chcących rozmawiać. Będę prosiła Przewodniczącego Komisji Edukacji i 
Kultury, aby zorganizował takie posiedzenie Komisji poświęcone właśnie 
MłodzieŜowej Radzie Miasta oraz dokumentom, które zostały przedstawione 
przeze mnie przy składaniu projektu uchwały na ręce Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, a to, dlatego Ŝe jest moŜe kilka uwag merytorycznych i chciałabym 
Ŝebyśmy na ten temat rozmawiali.  
 
Radny Jan Gierada 
Pierwsza sprawa to padła tu dzisiaj prośba radnego Boguckiego o nagrody dla 
Klubów Sportowych, które weszły do I ligi, myślę, Ŝe słuszna prośba. Ludzi, 
którzy wykonują cos dobrego dla tego miasta promują to miasto trzeba 
nagradzać. Chciałem zwrócić uwagę, Ŝe Związek Bokserski w Kielcach, którym 
mama przyjemność kierować a szczególnie Klub Rush w Kielcach przy bardzo 
duŜym zaangaŜowaniu moim zdobył złoty medal dwa srebrne i jeden brązowy. 
Jest to w punktacji róŜnych dyscyplin najwięcej medali ze wszystkich 
startujących z tego województwa. Trenerzy i zawodnicy tu goszczący 
podkreślali bardzo duŜą promocję Kielc. Dlatego zwracam się do pana 
Prezydenta do Komisji BudŜetu jeśliby była jakaś szansa pomóc temu Klubowi 
to byłby niezmiernie wdzięczny. Natomiast odnosząc się do mojego kolegi 
radnego Goraja, byłem na meczu z Motorem i to nie jest zasługa Korony, Ŝe 
wygrała 3 : 0, to jest zasługa Motoru, który grał na poziomie AKS Łagów. 
 
Radna Alicja Obara 
Ja niejako ad vocem do wypowiedzi radnej Katarzyny Zapały, ale nie tylko do 
tego. W tym tygodniu odbywało się bardzo duŜo spotkań dosyć waŜnych, tzn. 
MłodzieŜowej Rady Miejskiej, OHP, ZHP, obchody kolejne jakiś rocznic i 
wszystko to odbywa się do południa. Jeszcze rozumiem, Ŝe radny to bierze dietę 
i moŜe nie uczestniczyć w swojej pracy i wtedy pracodawca powinien mu 
obciąć za nieobecne godziny w pracy. Ale na te uroczystości zapraszani są 
równieŜ inni ludzie, którzy powinni być wtedy w pracy. Mam pytanie czy nie 
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moŜna by takich uroczystości organizować po południu, by ktoś kto pracuje 
mógł w nich uczestniczyć. Harcerze zamiast organizować uroczystości po 
południu robią to do południa, MłodzieŜowa Rada Miasta chętnie by widziała 
radnych zwłaszcza nauczycieli, ale nauczyciele pracują i nie mogą zostawić 
swojej młodzieŜy po to Ŝeby się spotkać z inną młodzieŜą. Ja nie uczestniczyłam 
w Ŝadnym z tych spotkań, poniewaŜ pracuję z dziećmi w szkole i nie mogę 
sobie pozwolić by wiecznie ktoś pracował za mnie, nawet, jeśli pracodawca 
moŜe mi obciąć moja pensję, bo to nie o pieniądze chodzi tylko o jakąś 
uczciwość w pracy. TakŜe apelowałabym i do radnych i do dyrektorów, do 
organizatorów róŜnych imprez, Ŝe oprócz godzin dopołudniowych to praca 
społeczna w zasadzie polega na pracy popołudniowej, po godzinach swojej 
pracy.  
 
Radna Renata Wicha 
Chciałabym powiedzieć o pewnym wydarzeniu, które niebawem odbędzie się,  
a mianowicie I Międzynarodowym Kongresie Młodych „Jan Paweł II  
z młodymi” i chciałabym wszystkich samorządowców zaprosić na debatę, która 
w ramach tego Kongresu. PoniewaŜ tam młodzi chcieliby dyskutować z nami 
samorządowcami nad linią wspólnej pracy zauwaŜenia ich młodych. Ja 
rozumiem, tutaj ad vocem do Alicji głosu, Ŝe kaŜdy z nas pracuje, Ŝe ma 
obowiązki, ale czasami nie da się zrobić popołudniu, bo młodzieŜ po zajęciach 
szkolnych czasami młodzieŜ juŜ nie chce przyjść, więc jedyna szansa Ŝeby trafić 
do tych młodych to jest zaproszenie w trakcie odbywania lekcji, tak niestety 
bywa. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Po pierwsze chciałabym powiedzieć, Ŝe zgadzam się absolutnie z panią Alicj ą, 
Ŝe większość imprez powinna być organizowana popołudniami Ŝeby były one 
dostępne dla wszystkich, natomiast usprawiedliwiając się jeŜeli organizuje się 
coś dla młodych ludzi kiedy oni musza przyjść z opiekunem ze szkoły niestety 
aby ten opiekun przyszedł z nimi musi to być z czasie zajęć lekcyjnych po to 
Ŝeby dyrektor zezwolił na wyjście takiej grupy. Ja takie informacje słyszę. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Ja ad vocem do wypowiedzi naszej młodej koleŜanki pani Katarzyny. Jak uczy 
mnie moje doświadczenie MłodzieŜową Radę Miasta powołujemy juŜ od kilku 
kadencji i myślę, Ŝe trochę nie fair by było, w przyszłym roku kończymy 
kadencję, abyśmy naszym następcom w prezencie zostawiali decyzję. Prosiłbym 
Ŝeby przemyśleć ten temat powołania MłodzieŜowej Radę Miasta, a jak jeszcze 
słyszę, Ŝe młodzi ludzie przychodzą z opiekunami to cos z ta samodzielnością, 
decyzyjnością jest ze znakiem zapytania. Nie mogłem uczestniczyć, więc być 
moŜe jestem niedoinformowany, ale proszę o przemyślenie moich słów.  
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Ten temat myślę, Ŝe będzie przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Kultury, 
zresztą prosiła o to Radna Katarzyna Zapała. 
 
Radna Alicja Obara 
Tylko ad vocem chciałam powiedzieć, Ŝe jeŜeli młodzieŜ jest bardzo 
zainteresowana Ŝeby utworzyć MłodzieŜowa Radę Miejską to powinna 
zdecydowanie spotkać się popołudniu i nauczyć się tego, czym jest praca 
społeczna poza godzinami swojej pracy i nauki. To dopiero wtedy naprawdę jest 
moralne i na pewno wtedy potrzebna. JeŜeli chcą to spotkaliby się i późnym 
wieczorem. Natomiast, jeŜeli chodzi o opiekunów to mnie, ubolewam nad tym, 
ale mnie bez przerwy się powtarza, Ŝe nauczyciel to pracuje 40 godzin 
tygodniowo i jeŜeli idzie opiekun na stadion z młodzieŜą czy na halę i musi iść 
w ramach swoich godzin dodatkowych, to myślę, Ŝe na spotkanie takiej 
MłodzieŜowej Rady Miasta teŜ moŜe. Ja oczywiście popieram powstanie takiej 
MłodzieŜowej Rady, ale młodszej koleŜance chętnie pomogę, jeŜeli nie będzie 
czegoś wiedziała, albo chciała mojej pomocy. Ja pracuję z młodzieŜą juŜ od 
dawna i chętnie słuŜę pomocą. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Jestem niezmiernie wdzięczny państwu radnym za to zdyscyplinowanie i za to, 
Ŝe tak powaŜnie podchodzicie do mojej prośby z początku sesji, kiedy to 
mówiłem Ŝebyśmy zakończyli sesje o godz. 12.00, ale nie bierzcie sobie tego aŜ 
tak do serca. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Pewnie juŜ nic nowego nie powiem w tym temacie, ale poprę te głosy mówiące 
o tym, Ŝe rzeczywiście moŜna dyskutować i była dyskusja na temat 
MłodzieŜowej Rady juŜ od 1999 roku. Pani radna Katarzyno oczywiście naleŜy 
angaŜować naleŜy wspierać działalność młodzieŜy naleŜy ją inspirować, ale 
pójdźmy trochę w kierunku tego, o czym tu juŜ była mowa – zaproponujmy 
niektórym szkołom, które popołudniu są puste, Ŝeby tam młodzieŜ z kilku szkół 
spotkała się i ona będzie organizatorem i my tam dojdziemy, mamy obowiązek. 
Nie moŜe być tak, Ŝe kiedy rodzice narzekają, Ŝe na korepetycje musza 
wydawać pieniądze Ŝeby dostać się na porządne uczelnie, ze program jest nie 
realizowany, Ŝe brakuje godzin na realizacje programu to ograniczmy do 
minimum angaŜowanie naszej młodzieŜy do południa. Szkoły realizują zajęcia 
do południa, a popołudniu mają czas wolny, moŜe piątek, a najlepiej sobota i 
wtedy mamy problem rozwiązany. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Dziękuje panu radnemu za deklarację, Ŝe radni chętnie będą spotykać się  
z młodzieŜą, jeŜeli będzie zorganizowane takie forum kilku szkół. Ja teŜ 
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deklaruję, Ŝe efekty takiego spotkania będą mogły być przedstawione przez 
przedstawiciela młodzieŜy nawet na sesji lub na właściwej Komisji.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Miałem nie zabierać głosu, ale wypowiedzi moich kolegów radnych w jakiś 
sposób mnie do tego skłoniły. Sam pomysł stworzenia MłodzieŜowej Rady 
Miejskiej moim zdaniem jest poza wszelka dyskusją, bo ta instytucja uczy w 
praktyce umiejętności obywatelskich, a w szkole się tego nie nauczy. Szkoda, Ŝe 
akurat tak się złoŜyło, Ŝe niektóre osoby nie mogły być, ale powiem tak – ta 
dyskusja miała bardzo merytoryczny charakter, bowiem rzeczywiście ja sam, ale 
i pozostałe osoby zwracały uwagę na pewne szczegóły, bo diabeł tkwi w 
szczegółach. Nie moŜe być tak, Ŝe MRM obraduje godzinach zajęć lekcyjnych, 
bo jak powiedział Adam to zaczyna budzić pewne protesty i niesmak. Zresztą 
my z kolegą Krzysztofem tym problemem zajmowaliśmy się im z Jarkiem 
Machnicki, byliśmy w Lublinie gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielami 
MRM, z opiekunami po to właśnie Ŝeby uniknąć takich niepotrzebnych historii. 
Tam tez zwracam nam uwagę, Ŝe obrady nie mogą odbywać się w godzinach 
zajęć lekcyjnych. Ale wydaje mi się, Ŝe to spotkanie po to właśnie było Ŝeby 
pewne kwestie wyjaśnić Ŝeby nie powielać błędów, które miały inne samorządy.  
Dlatego myślę, Ŝe warto Ŝebyśmy na Komisji te kwestię poruszyli. Nie wiem 
czy ta Rada powinna być powołana w tej czy w następnej kadencji. Natomiast 
jako nauczyciel historii jestem przekonany, Ŝe ona powinna być, bo 
uczestnictwo w niej jest doskonała praktyczna lekcja umiejętności 
obywatelskich. 
 
Pkt. 9 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 20 maja 2009 roku. 
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