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Protokół Nr XXXVIII/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 16 czerwca 2009 roku, w godz. 10.30-13.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Nieobecni radni: Grzegorz Fitas, Jan Gierada, Jacek Wołowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Otwieram 38 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 16 czerwca 2009 roku. 
Witam panie i panów radnych. Witam pana Prezydenta, jego zastępców, panią 
Skarbnik. Witam dyrektorów Wydziałów i podległych miastu jednostek. 
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelne i obiektywne przekazanie 
relacji z naszych obrad w środkach społecznego przekazu. Witam wszystkich 
gości. Witam takŜe tych, którzy obserwują przebieg naszych sesji dzięki 
przekazowi internetowemu. Szanowni państwo, zgodnie ze stanem 
rzeczywistym, potwierdzonym liczbą złoŜonych podpisów na liście obecności 
stwierdzam, Ŝe w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych, 
więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. O waŜnych powodach 
swojej nieobecności poinformowali mnie radni: Grzegorz Fitas, Jan Gierada, 
Jacek Wołowiec. Pani radna Alicja Obara poinformowała mnie, 
o kilkudziesięciominutowym spóźnieniu.  
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 9 czerwca 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 do porządku obrad: 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez inne niŜ miasto Kielce osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróŜnień 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 
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− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród za 
wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym oraz rodzajów 
wyróŜnień i nagród; 

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

 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Mieliśmy zastrzeŜenia na Konwencie jednego z radnych, co do formuły 
i przygotowania niektórych projektów uchwał. Chodziło generalnie o tytuły, 
przecinki i inne tego typu rzeczy. Potraktowaliśmy to na takiej zasadzie, Ŝe 
pan Prezydent będzie wnosił autopoprawki i te uchwały będą przygotowane 
jak naleŜy, z uwzględnieniem zastrzeŜeń, które wnosił ów radny. Natomiast 
jeśli nie, to mam nadzieję, Ŝe te zastrzeŜenia, które były wnoszone na 
Konwencie będą podnoszone. W związku z tym, my nie opiniowaliśmy tych 
uchwał pod tym względem, mając nadzieję, Ŝe przy omawianiu tych punktów 
i tych projektów pan Prezydent będzie te uwagi i poprawki uwzględniał.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Bardzo proszę, aby osoby rekomendujące projekty w imieniu Prezydenta, 
poszczególne projekty uchwał, informowały Wysoką Radę o sposobie 
załatwienia wniosków, które złoŜył pan radny Tomasz Bogucki na 
Konwencie. JeŜeli będzie wymagała zmiany dana uchwała, proszę 
o wnoszenie autopoprawek przy omawianiu projektu.  
 
Poddaję pod głosowanie wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
 
I. Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez inne niŜ miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróŜnień 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród za wysokie 
wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym oraz rodzajów wyróŜnień 
i nagród. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku autopoprawki Nr 2 do projektu 
Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia BudŜetu Miasta 
Kielce na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
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 
zmiany jakie wprowadziliśmy przed chwilą. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
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Głosowanie: 
Za   – 24 
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, która odbyła się w dniu 20 maja 

2009 r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. 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 z autopoprawką nr 1 i autopoprawką nr 2); 

3) przyznania dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego 
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach; 

4) wyraŜenia opinii dotyczącej Przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez 
likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej 
w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Kielcach; 

5) ustalenia nieodpłatnego wstępu do Muzeum Historii Kielc; 
6) określenia warunków i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród za 

wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym oraz rodzajów 
wyróŜnień i nagród; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, 
ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budŜetowych, które 
tworzą rachunek dochodów własnych; 

8) likwidacji jednostki budŜetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia 
Dziennego dla Niepełnosprawnych; 

9) przyjęcia Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy z Miejskim 
Urzędem Pracy w Kielcach przy realizacji projektu systemowego pn. 
Działanie szansą na przyszłość wdraŜanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2; 

10) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uczestniczących w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych; 

11) zmiany Statutu StraŜy Miejskiej w Kielcach; 
12) zmiany Regulaminu Organizacyjnego StraŜy Miejskiej w Kielcach; 
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13) przejęcia pojazdu na własność Gminy Kielce; 
14) wniesienia jako wkładu niepienięŜnego (aportu) do YU LONG 

CONSTRUCTION Spółka z o.o. Kielce prawa własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza; 

15) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej(działka Nr 1510); 

16) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej (działka Nr 1514); 

17) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej (działka Nr 1515)  

18) wydzierŜawienia części nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
Kościuszki 25 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy; 

19) wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy; 

20) darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki; 

21) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22; 

22) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22 (59,72 m 2); 

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

24) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 23 (83,00 m 2); 

25) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 28; 

26) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 55 (137,00 m 2); 

27) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. śeromskiego 20/24 B; 

28) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5; 

29) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5 (52,58 m 2); 

30) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 19/25 (104,00 m 2); 

31) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 37/39B (232,00 m2); 

32) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. Hipotecznej 3 (185,00 m2); 
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33) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 
w Kielcach przy ul. śelaznej 29 (225,00 m 2); 

34) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Raciborskiego; 

35) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Malików; 
36) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy 

ul. Jagiellońskiej; 
37) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Wapiennikowej; 
38) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Wapiennikowej; 
39) sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy 

ulicy Jasieńskiego; 
40) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Szajnowicza; 
41) sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

połoŜonej w Kielcach przy ulicy Witosa; 
42) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „Kielce zachód – Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: 
Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 20 maja 2009 r.. Radny oraz kaŜdy 
uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 
rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń 
do protokołu.  
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu 
Nr XXXVII/2009  z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 20 maja 
2009 r. 
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Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe w czasie między sesjami wpłynęły interpelacje od radnego 
Witolda Borowca oraz radnej Katarzyny Zapały. 
Na moje ręce wpłynął list od pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łodzi, pana Krzysztofa Piątkowskiego, który państwu odczytam: 
„W związku z przedstawionymi przez Komisję Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Łodzi planami zorganizowania posiedzenia wyjazdowego 
mającego na celu zapoznanie się z halą widowiskowo – sportową, nowo 
wybudowanym stadionem miejskim oraz boiskiem Orlik 2012 
(zlokalizowanym przy szkole), zwracam się z uprzejmą prośbą o umoŜliwienie 
obejrzenia przez radnych wskazanych obiektów sportowych. 
Proszę o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami administratorów 
obiektów oraz o prezentację obiektów i przedstawienie informacji o ich 
funkcjonowaniu i sposobie zarządzania. 
Zgodnie z prośbą przewodniczącego Komisji, dzień wizyty zaplanowany jest 
na 22 czerwca 2009r. (…)” 
 
Bardzo proszę pana Przewodniczącego Mariana Kubika o to, aby zajął się 
organizacją tego spotkania i aby nasi goście wyjechali z Kielc zadowoleni. 
Proszę równieŜ pracowników Biura Rady Miejskiej o wsparcie pana 
Przewodniczącego Kubika.  
 
Mam do państwa serdeczną prośbę. Ulica Sienkiewicza znalazła się w gronie 
17 najpiękniejszych ulic w Polsce. Wszyscy mamy moŜliwość wpływu na to, 
aby w tym rankingu osiągnęła najwyŜszą pozycję. Wystarczy tylko na stronie 
www.waszepodroze.pl zagłosować na tą ulicę. Jest szansa, Ŝeby w tym 
rankingu, 17 najpiękniejszych ulic, co zostało ogłoszone bez naszego udziału, 
uzyskać najwyŜszą lokatę.  
 
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 20 maja 2009r do 16 czerwca 2009r) 
 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 
2009 roku wydałem: 
I.  33 zarządzenia dotyczące: 
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1/ zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr173/2009, Nr 176/2009, Nr 201/2009, Nr 205/2009 , 

2/ zmian w planie wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – 
Nr 174/2009, Nr 187/2009, 

3/ przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu – Nr 179/2009, 

4/ powołania komisji do spraw przyznania nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za 2008 rok – Nr 180/2009, 

5/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji 
Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku – Nr 181/2009, 

Nr 192/2009, Nr 198/2009, 
6/ ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 

roku zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 
realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 182/2009, 

7/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań 
publicznych miasta zleconych przez miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 183/2009, 

8/ przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych 
miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 184/2009, 

9/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji 
ds. Inwentaryzacji, 

10/ ustalenia zasad postępowania przy realizacji zadań w Urzędzie Miasta 
Kielce z wykorzystaniem dokumentacji Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001 oraz 
Systemu Przeciwdziałania ZagroŜeniom Korupcyjnym – Nr 188/2009, 

11/ ustalenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi 
z ustanowieniem, wdroŜeniem i doskonaleniem Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania w Urzędzie – Nr 189/2009, 

12/ wypłat diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – Nr 199/2009, 
13/ zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla 

budŜetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce – Nr 200/2009, 
14/ realizacji ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta 

Kielce – Nr 202/2009, 
15/ ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta 

Kielce – Nr 203/2009, 
16/ ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kielce oraz Regulaminu 

Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej – Nr 204/2009, 
17/ zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu 

Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne 
– Nr 175/2009, 
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18/ nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach: 
a/ przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 32 – Nr 177/2009, 
b/ przy ulicy Mikołaja Gomółki – Nr 185/2009, 

19/ wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach przy ulicy 
Sienkiewicza – Nr 178/2009, 

20/ zlecenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy 1-go 
Maja 61 i ulicy śelaznej – Nr 190/2009, Nr 191/2009, 

21/ sprzedaŜy prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy KrzyŜanowskiej 11 C – Nr 193/2009, 

22/ sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach: 
a/ przy ulicy Pomorskiej 51 – Nr 194/2009, 
b/ przy ulicy Świerkowej 25A – Nr 195/2009, 
c/ przy ulicy Barwinek – Nr 196/2009, 

23/ rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicy Fosforytowej – Nr 197/2009, 

II.  3 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budŜetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 44 projekty uchwał Rady 
Miejskiej.” 

 
24 czerwca będzie Prezydent i jego dwóch zastępców z Wejherowa. Chcą się 
przyjrzeć naszej Telewizji Internetowej, jako według nich, najlepszej 
w Polsce. JeŜeli ktoś będzie zainteresowany to zapraszam na godzinę 12.00 
w Urzędzie Miasta. 
 
Radny Robert Siejka 
Mam pytanie. Czy prawdą jest, Ŝe w okresie od 10 do 16 maja w Hiszpanii, 
w miejscowości Gijon, przebywała delegacja Kieleckiego Ratusza? Proszę mi 
powiedzieć jaki był cel tego wyjazdu? Ile to kosztowało? Czy prawdą jest, Ŝe 
oprócz dyrektorów wydziałów Kieleckiego Urzędu uczestniczyli w tym 
wyjeździe równieŜ radni? Jeśli tak, to jaki był sposób doboru radnych na ten 
wyjazd? Czy prawdą jest, Ŝe w trakcie pobytu w Hiszpanii jeden z członków 
naszej delegacji stracił zdolność prawidłowego postrzegania otoczenia 
i w konsekwencji został okradziony z dokumentów i potrzebna była pomoc 
naszej ambasady? 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Ja nie jestem w stanie szczegółowo panu odpowiedzieć, kto tam był. Były 
delegacje w Hiszpanii, Portugalii, obecnie jest delegacja we Włoszech. Są to 
wyjazdy studyjne, finansowane z Unii Europejskiej. Czy byli radni – tego nie 
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wiem. Czy kogoś okradziono – tego teŜ nie wiem. JeŜeli pana to interesuję to 
sprawdzimy to i w innym trybie pan taką informację osiągnie. 
 
Do pkt. 6 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe zgodnie z protokołami posiedzeń właściwych 
komisji oraz informacjami Przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w zmienionym porządku obrad uzyskały pozytywne 
opinie komisji. JeŜeli jednak przewodniczący komisji chcieliby omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, proszę o wpisanie się na listę 
mówców w odpowiednim punkcie.  
 
Do pkt. 6.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok (projekt Nr 1). 
Przyjęcie projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów budŜetu Miasta 
o kwotę 1.199.790 zł. Dokładnie o tają samą kwotę ulegnie zwiększeniu plan 
wydatków. Nastąpią równieŜ zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 
na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, oraz zmiany w limitach 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.  
Najbardziej istotne zapisy i propozycje projektu Nr 1 uchwały są następujące: 
Wnioskujemy do państwa o zgodę na wprowadzenie do planu dochodów 
i wydatków kwoty 666.000 zł. Kwota ta jest niezbędna i wpłynęła do budŜetu 
miasta, związana jest z realizacja programu Moje Boisko Orlik 2012. 
Pozostała kwota w wysokości 840.000 zł jest zabezpieczona w budŜecie 
miasta. Łączna wartość tego zadania to 1.506.000 zł. 400.000 zł było 
zabezpieczonych w planie, natomiast pozostałe 440.000 zł proponujemy 
w tym projekcie przenieść z oszczędności uzyskanych na realizacji zadań 
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji.  
Następne, istotne zapisy w tym projekcie to: 
Proponujemy zwiększyć plan wydatków o kwotę 739.032 zł dla Ośrodka 
Wsparcia Dziennego dla niepełnosprawnych przy ulicy Chęcińskiej 23 
o kwotę 105.232 zł na wydatki inwestycyjne oraz dla Miejskiego Urzędu 
Pracy na wydatki związane z bieŜącą działalnością kwotę 633.800 zł. Środki 
na ten cel pozyskane zostaną ze zwiększenia planu dochodów, głównie 
o wartość 143.000 zł. Są to środki pozyskane ze sprzedaŜy przez miasto dla 
Wodociągów Kieleckich urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sitkówce. 600.000 zł pochodziłoby ze zmniejszenia 
planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą „zakup nieruchomości 
zabudowanych”. 
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Ponadto proponujemy przenieść w ramach planu wydatków inwestycyjnych 
kwotę 163.300 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pod nazwą „wydatki na 
zagospodarowanie terenu StraŜy Miejskiej” na działalność Komendy StraŜy 
Miejskiej. W tym na działalność bieŜącą 99.800 zł. Pozostała kwota na zakupy 
inwestycyjne.  
Obszerna część tego projektu dotyczy przeniesienia środków w ramach zadań 
inwestycyjnych w jednostkach nadzorowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie. Wykaz ten jest zamieszczony w projekcie.  
Dalsze zapisy i propozycje to: 
Proponujemy przeznaczyć kwotę 221.000 zł na zakup windy dla przychodni 
dziecięcej przy ulicy Mickiewicza 4. Środki te pochodzą z oszczędności na 
innych zadaniach, które przez Miejski Zarząd Budynków były wykonywane.  
Proponujemy zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 180.000 
zł na zadanie pod nazwą „zagospodarowanie patio w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76”. Środki te pochodziłyby z oszczędności, 
jakie udało się uzyskać na realizacji zadań bieŜących w zakresie utrzymania 
zieleni w mieście.  
Kwotę 400.000 zł, proponujemy przenieść z zadania pod nazwą „zakup 
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na wykup lokali 
mieszkalnych połoŜonych przy ulicy Opielińskiej 15 i ulicy Częstochowskiej 
23 oraz na odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie nieruchomości oraz 
odszkodowania wynikające z orzeczeń sądowych.  
Proponujemy równieŜ przenieść w ramach planu wydatków inwestycyjnych 
kwotę 1.300.000 zł z zadań inwestycyjnych na których uzyskano 
oszczędności. Te środki proponujemy przeznaczyć na zadanie pod nazwą 
„modernizacja budynku III LO im. C.K. Norwida.  
Kolejnym powaŜniejszym zapisem jest przeznaczenie 300.000 zł, jako dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup sprzętu 
medycznego aparatu rentgenowskiego na wyposaŜenie bloku operacyjnego 
ortopedii. Środki te pochodziłyby z oszczędności, jakie udało się uzyskać na 
zadaniu pod nazwą „budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ulicy 
Kusocińskiego”.  
Pozostałe zapisy dotyczą zmian nazwy zadań inwestycyjnych. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Jako Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia nie zajmuje się w ogóle 
uchwałami o zmianach w budŜecie, natomiast ja na dzisiejszej Komisji 
postanowiłem przedstawić omawiany projekt ze względu na punkt, o którym 
pani Skarbnik mówiła, zakup windy do przychodni na ul. Mickiewicza 4. 
Moim zdaniem, nie jest najlepszy pomysł, z wielu aspektów. Implikuje to 
wiele problemów na przyszłość. JeŜeli zainwestujemy w ten ośrodek moŜe to 
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uruchomić jakąś lawinę roszczeń ze strony innych dzierŜawców budynków 
miejskich na nzozy. To jest jedna sprawa. My na dzisiejszą Komisję równieŜ 
dostaliśmy od pana Syguta odpowiedź na stanowisko Komisji w sprawie 
szczepień przeciwko rotawirusowi. W tej odpowiedzi był oczywiście poklask 
dla tego pomysłu, przy czym była równieŜ informacja, Ŝe miasto nie znajduje 
na ten cel środków i będzie się trzeba nad tym zastanowić. Jest to kwota około 
miliona złotych. W związku z powyŜszym mam apel do władz miasta, Ŝeby 
przy planowaniu budŜetu tego typu inicjatywy uwzględniać. śebyśmy bardziej 
waŜyli te środki. Rozumiem argumenty przemawiające za pewnymi 
obligacjami ustawowymi, dotyczącymi nzozów. Natomiast wydaje mi się, Ŝe 
jeŜeli ktoś wynajmuje budynek od miasta, na konkretną działalność 
gospodarczą, bo dla mnie cały czas, ja to podkreślam z całą mocą, nzozy są 
działalnością gospodarczą, specyficzną ale jedna działalnością gospodarczą, 
powinien się liczyć z koniecznością poniesienia nakładów w zakresie, który 
umoŜliwia prowadzenie dalej działalności.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 8 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/856/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 6.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce 
na 2009 rok (projekt Nr 2 wraz z autopoprawkami). 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie planu dochodów miasta 
o kwotę 479.494 zł oraz zwiększenie planu wydatków o tą samą kwotę. 
RównieŜ, tak jak w poprzedniej uchwale spowoduje zmiany w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych w roku 2009 oraz w limitach wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.  
Najbardziej istotne zapisy tego projektu są następujące: 
Zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 85.000 zł na zadania 
z zakresu kultury fizycznej. Proponujemy tą kwotę przeznaczyć na organizację 
obozów sportowych dla dzieci uzdolnionych sportowo. NaleŜy tu zaznaczyć, 
Ŝe dodatkowe 85.000 zł będzie pokryte z budŜetów rodzin. Rodzice 
zdecydowali, Ŝe tą kwotę, za udział dzieci w obozach pokryją.  
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Zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 400.000 zł i przeznaczenie 
jej na rzecz domów pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodzić będą 
z rekompensaty utraconych dochodów ze zwolnień od podatku od 
nieruchomości, podatku od czynności cywilno prawnych otrzymanych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
z niewykorzystanej części, jaka wpłynęła z podatku VAT, zwróconej przez 
Urząd Skarbowy a która dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.  
Ponadto proponujemy zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 70.000 
zł i przeznaczenie tej kwoty dla MOSiR-u na zadanie pod nazwą „prace 
modernizacyjne związane z przygotowaniem prawidłowego funkcjonowania 
krytej pływalni przy ulicy Toporowskiego”. Środki na ten cel pochodziłyby, 
podobnie jak w poprzednim przypadku ze zwrotu podatku VAT przez Urząd 
Skarbowy.  
Proponujemy przenieść w planie wydatków inwestycyjnych kwotę 160.000 zł 
z zadania inwestycyjnego pod nazwą „adaptacja budynku przy ulicy 
Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13” na nowe 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „zakup samochodu dostawczego 
dostosowanego do przewozu Ŝywności na potrzeby MOPR”. Zadanie to 
realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zaznaczam, Ŝe te 
środki pochodzą z oszczędności, jakie uzyskano juŜ w wyniku przetargu.  
Pierwsza autopoprawka to propozycja przeznaczenia 500.000 zł, uzyskanych 
w wyniku oszczędności na zakończonych zadaniach inwestycyjnych 
realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz przez Wydział 
Realizacji Inwestycji, na zadania z zakresu promocji miasta. Odbywałoby się 
to na podstawie umowy z klubem VICE, który w związku z osiągnięciem 
mistrzostwa Polski ma moŜliwość, poprzez uczestniczenie w rozgrywkach 
w kraju i za granicą, promuje nasze miasto.  
Druga autopoprawka polega na przeznaczeniu 1000.000 zł z oszczędności na 
zakończonym zadaniu pod nazwą „budowa oczyszczalni wód deszczowych 
przy ul. Panosz”. Kwotę tą proponujemy przeznaczyć na modernizację 
ul. Zakładowej. Wcześniej prace te nie były wykonywane poniewaŜ 
kolidowałoby z realizowanymi zadaniami, związanymi z siecią ciepłowniczą 
przez Wodociągi Kieleckie.  
 
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 XXXVIII/857/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 6.3 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach. 
Kwota dotacji wyniesie 300.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup 
aparatu RTG na wyposaŜenie bloku operacyjnego ortopedii. Myślę, Ŝe więcej 
nie musze uzasadniać, bo zarówno komisja merytoryczna jak i państwo 
wcześniej rekomendowaliście to do pana Prezydenta. Decyzja pana 
Prezydenta jest taka, jaką dziś proponuję. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Na konwencie radny zgłaszał wątpliwości co do zapisu paragrafu 2.  
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
Najmocniej przepraszam. Zabrakło w tym punkcie jednego słowa. Przeczytam 
jak ten paragraf powinien brzmieć: 
„Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone 
w odrębnej umowie.” 
Brakowało tu słowa „umowie”. 
Proszę o wprowadzenie tego słowa jako autopoprawki. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/858/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.4 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej 
Przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 
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w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej 
i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Kielcach. 
Projekt uchwały pojawił się z uwagi na to, Ŝe samorząd województwa podjął 
taką decyzję i zwraca się do państwa o poparcie tego projektu. Mając takie 
poparcie od nas jest dla samorządu województwa czytelne podjęcie 
stanowiska dotyczące wymienionej poradni. Jednocześnie chciałem wnieść 
autopoprawkę w paragrafie 1, którą przedstawiłem dziś na Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia, która to Komisja przyjęła autopoprawkę. 
Autopoprawka polega na wykreśleniu słów „wyraŜenia opinii dotyczącej”. 
Poprawna treść paragrafu 1 brzmi: 
„Pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Przekształcenia 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej 
w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Kielcach.” 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
ZłoŜyłem projekt poprawek do tego projektu uchwały i chciałbym, Ŝeby był 
uwzględniony przez Pana Prezydenta lub poddać projekt tych zmian pod 
głosowanie. 
Proponuję Ŝeby tytuł uchwały zastąpić następującym: „w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego imienia Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez 
likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej 
Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach.” 
My nie opiniujemy opinii tylko uchwałę. Trzeba być precyzyjnym.  
W podstawie prawnej ust. 2 artykułu 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
zastąpić ustępem 3. Dlatego, Ŝe na podstawie ustępu 2 moŜemy wyraŜać 
opinię dotyczące projektu uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Natomiast jeśli chodzi o ustęp 3, to mówimy o uchwale 
o przekształceniu zakładu, jeŜeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić 
likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych działalności. W tym 
przypadku jest przekształcenie, które polega na częściowej likwidacji 
działalności. Powinien być ust. 3 a nie ust. 2. Szpital nie jest likwidowany. Te 
poprawki złoŜone na piśmie, proszę by zostały uwzględnione jako 
autopoprawki lub przegłosowane.  
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
W imieniu Prezydenta podtrzymuję przedłoŜony projekt uchwały. 
Stwierdzam, Ŝe nie ma uchybień prawnych, które by wskazywały na 
niedociągnięcia w przedstawionym projekcie. 
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Jadwiga Nowak dyrektor Wydziału Prawnego 
Dziękuję za te wątpliwości. Zawsze to robię. Dzisiaj takŜe korzystam z okazji 
bo dla mnie to dowód współpracy i partnerstwa. śebyśmy mieli pewność nad 
czym procedujemy, to przekaŜe państwu, Wysokiej Radzie nasze stanowisko. 
Tak jak wskazywał przede mną pan dyrektor, referując projekt, w rzeczy 
samej jest potrzeba autopoprawki w paragrafie 1. W tym kształcie, który udało 
nam się wytransferować jest nieczytelne. W rzeczy samej jest ta autopoprawka 
uzasadniona. Natomiast jeŜeli chodzi o sam tytuł projektu, nie ma 
wątpliwości, Ŝe jest czytelny. MoŜe być taki, jak zaproponował pan 
Przewodniczący Bogucki ale nie musi być, poniewaŜ ten, który jest spełnia 
wszystkie wymogi, językowe równieŜ.  
JeŜeli chodzi o podstawę prawną. Nie ma w podstawie prawnej wady, która by 
powodowała konieczność ingerencji organu nadzoru. Gdybyśmy nawet 
zostawili sam artykuł 43, takŜe byłoby to poprawne stanowisko. śeby państwu 
to jakoś uplastycznić, moją wypowiedź, prawdopodobnie dysponują państwo 
dokumentem, który opiniujemy, czyli projektem uchwały sejmiku. Proszę 
zobaczyć, tam jest wskazany, w podstawie prawnej, artykuł 43, ustęp 1, 2 i 3. 
MoŜna tak, moŜna tak. Proponuję, Ŝebyśmy przyjęli projekt w przedłoŜonym 
brzmieniu, gdzie w podstawie prawnej jest tylko i wyłącznie artykuł 43, ustęp 
2. Jest on wystarczający. To jest pewnik. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Wycofuję wnioski. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
W związku z wycofaniem wniosków, moje pytanie jest bezzasadne. Natomiast 
myślę, Ŝe podstawa prawna powinna być ustalona duŜo wcześniej. Wiem Ŝe 
była ustalona, więc dyskusja nad merytorycznością tej uchwały była chyba 
bezpodstawna. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Oczywiście wnioski pana Boguckiego przekazałem do organów zarządu 
miasta. Z tego co wiem,, one trafiły równieŜ na Komisję.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/859/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej Przekształcenia 
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Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej 
w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.5 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia nieodpłatnego wstępu 
do Muzeum Historii Kielc. 
Projekt przewiduje bezpłatny wstęp do muzeum na organizowane wystawy 
czasowe, w kaŜdy piątek miesiąca w sezonie letnim, tj. od 19 czerwca do 
1 września kaŜdego roku, w godzinach od 18:00 do 21:00. 
Jednocześnie przepraszam za błąd drukarski w uzasadnieniu, gdzie zamiast 
1 września jest zapis 31 sierpnia.  
 
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 XXXVIII/860/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia nieodpłatnego wstępu do Muzeum 
Historii Kielc. 
 
Do pkt. 6.6 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania wyróŜnień i nagród za wysokie wyniki osiągane w sporcie 
kwalifikowanym oraz rodzajów wyróŜnień i nagród. 
Projekt wprowadzamy dlatego, Ŝe chcemy mieć dwie odrębne uchwały jedną 
dotyczącą sportu niekwalifikowanego, drugą kwalifikowanego. Mieliśmy 
róŜne przemyślenia. Taka sytuacja z dwoma uchwałami wydaje się być 
bardziej czytelna. Uchwała szczegółowo określa za jakie osiągnięcia 
zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi mogą uzyskiwać rekompensatę za 
swój ogromny wysiłek. Oczywiście dynamiczny rozwój naszego sportu, 
powoduje to, Ŝe jesteśmy znakomicie promowani jako miasto w tej chwili 
w szczególności przez piłkę ręczną. Mamy nadzieję, Ŝe wkrótce zespoły 
zmierzające w dobrym tempie do dobrych wyników, równieŜ takie osiągną.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/861/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania 
wyróŜnień i nagród za wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym 
oraz rodzajów wyróŜnień i nagród. 
 
Do pkt. 6.7 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek 
budŜetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych. 
Projekt ten wynikł, poniewaŜ mamy nową propozycję dla dzieci i młodzieŜy 
naszego miasta, Ŝeby spędzić wakacje w dziesięciu placówkach oświatowych, 
które mieszczą się na terenie miasta. Wakacje te dadzą moŜliwość realizacji 
pomysłów, planów, pod opieką fachowców ze szkół, w których te zajęcia 
będą. Miasto podjęło się opłacenia całego sztabu opiekunów i kierownictwa 
tej formy wypoczynku letniego. Miasto na kaŜdy projekt, trwającym dwa 
tygodnie dokłada 40 zł a koszty dodatkowe, które będą wyliczone są 
propozycją dla opiekunów i rodziców. Będzie to forma bardzo ciekawego 
spędzenia czasu w mieście i okolicach. Dlatego chcemy tym szkołom 
umoŜliwi ć, Ŝeby dochody, które będą musiały pozyskać od zainteresowanych 
stron były zgodne z prawem. 
 
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 XXXVIII/862/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek 
budŜetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej pani Joannie Grzeli. 
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Do pkt. 6.8 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budŜetowej 
pod nazwą Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych. 
Uzasadnienie projektu jest bardzo lapidarne. Natomiast sądzę, Ŝe warto nieco 
szerzej zapoznać państwa z powodami dla których wnosimy o likwidację tego 
ośrodka i z pomysłem na dalsze losy tego ośrodka a ściślej, dzieci i młodzieŜy, 
które z usług tego ośrodka w tej chwili korzystają.  
Pragnę państwa poinformować, Ŝe po likwidacji ośrodka, jeśli państwo wyraŜą 
taką wolę, w miejsce ośrodka dla osób niepełnosprawnych powstanie ośrodek 
rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczy. Drugie pytanie, które ciśnie się 
na usta – dlaczego ta zmiana? Ta zmiana ma słuŜyć dobru dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej, dobru ich rodziców, osób które je wychowują. Na czym 
miałoby to polegać? Jest kilka wyraźnych zmian na lepsze. Po pierwsze, po 
zmianie uzyskamy uregulowanie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej w Kielcach. Nowopowstały ośrodek będzie kształcił 
i wychowywał młodzieŜ z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. 
W tej chwili jest tak, Ŝe na ul. Chęcińskiej jest niezwykle trudno realizować 
program, gdyŜ ośrodek gromadzi dzieci i młodzieŜ upośledzoną umysłowo ale 
równieŜ dzieci i młodzieŜ które są wyłącznie niepełnosprawne ruchowo. Po 
zmianie, mamy nadzieję, Ŝe dzieci i młodzieŜ z niepełnosprawnością tylko 
fizyczną, nawet znaczną, znajdą swoje miejsce w integracyjnych placówkach 
oświatowych. Mamy je na terenie miasta. Są to oddziały przedszkolne, 
przedszkola, szkoły na kaŜdym poziomie. Chcę podkreśli ć, Ŝe taka 
specjalizacja jest niezbędna ze względu na radykalnie róŜne wymogi 
programowe w stosunku do tych dwóch kategorii niepełnosprawności.  
Kolejne pytanie, które być moŜe zostanie zadane, lub zostałoby zadane, to 
pytanie dlaczego chcemy przekazać prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno – 
edukacyjno – wychowawczego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym (taki jest zamysł)? Najogólniejsza odpowiedź 
to ze względu na dobro dzieci i ich rodziców. Pragnę państwa poinformować, 
Ŝe stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, którą tworzą wyłącznie 
rodzice dzieci niepełnosprawnych. Komentowanie tego szerzej, w tym 
kontekście chyba jest niepotrzebne.  
Rzecz druga. Właśnie to stowarzyszenie było inicjatorem, w osobie znanej 
w Polsce przewodniczącej Krystyny Mrugalskiej, zapisania w ustawie 
o systemie oświaty instytucji, jaką jest ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjno – 
wychowawczy. Program OREW był szeroko konsultowany ze środowiskami 
wychowawców, rodziców, równieŜ ze środowiskami naukowymi. Aktualnie 
stowarzyszenie prowadzi w Polsce 60 takich ośrodków, w których róŜnymi 
formami rehabilitacji, edukacji i wychowania objętych jest 3.5000 młodzieŜy.  
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Warszawska centrala Stowarzyszenia utworzyła specjalny ośrodek 
metodyczny, w którym od kilkunastu lat prowadzone są intensywne szkolenia 
merytoryczne kadry ośrodków. Przekazanie tej działalności Stowarzyszeniu 
byłoby zgodne z polityką, którą Kielce prowadzą od kilku juŜ lat. Polityką 
odnoszącą się do tworzenia spójnego, komplementarnego systemu wparcia dla 
dzieci i młodzieŜy oraz rodzin osób z upośledzeniem umysłowym. W tym 
systemie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym odgrywa kluczową rolę. 
NaleŜy zwrócić uwagę na jeszcze jeden poŜytek. Obecnie ośrodek jest 
utrzymywany z pieniędzy gminy. Z dochodów własnych gminy. Kwota jest 
niebagatelna, około miliona złotych. Po zmianie, finansowanie ośrodka będzie 
się odbywało z subwencji oświatowej. Proces przygotowania tego ośrodka do 
zmian trwa juŜ od trzech lat. W związku z tym, Ŝe materia jest delikatna, 
chcieliśmy uniknąć wszelkich problemów ludzkich, problemów, które przy 
tego typu okazjach pojawiają się lub mogły by się pojawić. Chciałbym 
państwa poinformować, Ŝe skutek tych działań jest między innymi taki, 
iŜ wszyscy obecni pracownicy ośrodka znajdą zatrudnienie w OREW. 
W związku z tym, Ŝe jak wynika z symulacji, finansowanie będzie wyŜsze niŜ 
w tej chwili mają teŜ szanse i nadzieje na lepsze usytuowanie jeŜeli chodzi 
o zarobki.  
Rzecz moŜe najwaŜniejsza: w ubiegłym roku byliśmy blisko podjęcia takiej 
decyzji ale wycofaliśmy się z tego ze względu na to, Ŝe nie było 
stuprocentowej gwarancji, Ŝe cała młodzieŜ, która uczęszczała wówczas do 
ośrodka, znajdzie miejsce w innych ogniwach systemu. W tej chwili mogę 
z przekonaniem powiedzieć, Ŝe po uruchomieniu przy ulicy Kołątaja, 
Środowiskowego Domu Pomocy, kto w tej chwili tam jest, nie zostanie bez 
wsparcia. Wydaje mi się, Ŝe są to dostateczne argumenty aby państwo 
spokojnie podjęli decyzję o likwidacji ośrodka przy ul. Chęcińskiej.  
 
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 XXXVIII/863/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji jednostki budŜetowej pod nazwą 
Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych. 
 
Do pkt. 6.9 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Porozumienia na rzecz 
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partnerskiej współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach przy realizacji 
projektu systemowego pn. Działanie szansą na przyszłość wdraŜanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach PO KL 2007-2013, 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2. 
Podejmując tę uchwałę spełniamy formalny wymóg, który jest stawiany 
abyśmy mogli wspólnie z Miejskim Urzędem Pracy realizować ten program 
z Kapitału Ludzkiego. JeŜeli podpiszemy umowę, będziemy mieli do 
dyspozycji kwotę 2.800.000 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/864/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Porozumienia na rzecz partnerskiej 
współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach przy realizacji projektu 
systemowego pn. Działanie szansą na przyszłość wdraŜanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2. 
 
Do pkt. 6.10 
 
Andrzej Siewior starszy specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
poŜarniczych. 
Wysokość ekwiwalentu wynosi: 

− za udział w działaniach ratowniczych – 15 zł za godzinę; 
− za udział w szkoleniach poŜarniczych – 10 zł za godzinę. 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kielcach, na ul. Kruszelnickiego jest jedyną 
jednostką funkcjonującą w Mieście Kielce. WyposaŜona jest w samochód 
gaśniczy. W skład jednostki wchodzi 40 członków w wieku od 18 do 25 lat. 
Po uregulowaniu aspektów formalno – prawnych jednostka ta stanowiłaby 
znaczące wsparcie w zabezpieczeniu operacyjnym miasta dla jednostek 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałem podziękować za projekt tej uchwały. Pół roku temu wnosiłem 
interpelację Ŝeby sprawy uregulować. Dobrze, Ŝe zostały uregulowane.  
Chciałbym jeszcze powiedzieć, Ŝe 
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1. „Szef ma zawsze rację. 
2. Jak szef nie ma racji to patrz punkt 1” 
Jak się dzisiaj dowiedziałem, Ŝe nie ma znaczenia czy w podstawie prawnej 
powołuje się na ustęp 2, czy na ustęp 3. śe jest to wszystko jedno. To nie będę 
zgłaszał Ŝadnych wniosków do podstawy prawnej. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/865/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uczestniczących 
w działaniach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych. 
 
Do pkt. 6.11 
 
Władysław Kozieł Komendant StraŜy Miejskiej  zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu StraŜy Miejskiej w Kielcach. 
W statucie StraŜy Miejskiej, który obowiązuje od 22 czerwca 2006 roku, 
skreśla się paragraf 13 który otrzymuje brzmienie: 
„Zasady wynagradzania straŜników i pracowników StraŜy określa 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz Regulamin 
Wynagradzania Pracowników StraŜy Miejskiej w Kielcach wprowadzony 
zarządzeniem Nr 11/09 z dnia 19 maja 2009 r.” 
Ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, która 
weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku nałoŜyła obowiązek 
dostosowania treści statutu i regulaminu do zmian wynikających z tej ustawy. 
Zmiana wynika z tego, Ŝe obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów 
z 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych było jeszcze „jednostek samorządu terytorialnego”. Jest to 
zmiana kosmetyczna. Druga zmiana kosmetyczna to jest zastąpienie 
obowiązującej nadal instrukcji wynagradzania pracowników StraŜy Miejskiej 
regulaminem wynagradzania.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/866/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu StraŜy Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.12 
 
Władysław Kozieł Komendant StraŜy Miejskiej  zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego StraŜy Miejskiej 
w Kielcach. 
Artykuł 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych nałoŜył obowiązek dostosowania treści regulaminu do zmian 
wynikających z cytowanej ustawy. Jest to równieŜ zmiana nazw. 
Treść regulaminu wynagradzania i regulaminu organizacyjnego, jak równieŜ 
statutu pozostaje bez zmian. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/867/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego StraŜy 
Miejskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.13 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność 
Gminy Kielce. 
Projekt wynika z ustawy prawo o ruchu drogowym, konkretnie z artykułu 50a. 
Pojazd porzucony, nie odebrany na wezwanie przez uprawnioną osobę 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony 
z zamiarem wyzbycia się. Pojazd przechodzi na własność gminy z mocy 
ustawy. Rozporządzenie dotyczące tego punktu mówi, Ŝe to Rada Gminy 
orzeka o przejęciu takiego pojazdu na własność gminy. Pojazd dość długo był 
na parkingu. Istnieje potrzeba zakończenia tego postępowania. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/868/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy 
Kielce. 
 
Do pkt. 6.14 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia jako 
wkładu niepienięŜnego (aportu) do YU LONG CONSTRUCTION Spółka 
z o.o. Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Szajnowicza. 
W naszym mieście powstała spółka z udziałem kapitału miejskiego oraz 
kapitału chińskiego. Przeznaczeniem tej spółki jest budowa tanich mieszkań 
z przeznaczeniem na ich zbycie. W tym celu przygotowaliśmy projekt 
uchwały dotyczący wniesienia aportem do tej spółki nieruchomości, na której 
spółka ta będzie realizowała swoją inwestycję. Inwestycja będzie się składać 
z trzech budynków. Znajdzie się tam około 120 lokali mieszkalnych. 
Nieruchomość ma powierzchnię 1.07 ha i jest zlokalizowana przy ulicy 
Szajnowicza.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Jakiej wielkości udział będzie stanowił wnoszony aport? My wnosimy 
aportem grunt o wskazanej powierzchni i co? Te mieszkania będziemy zbywać 
jako spółka, czy będziemy mieli prawo do jakiś mieszkań komunalnych, 
socjalnych czy innych? 
Pan powiedział, Ŝe będą to tanie mieszkania. Kolega Burzawa powiedział, Ŝe 
tanich to znaczy niedrogich. Gdyby pan mógł wyjaśnić co to znaczy te „tanie 
mieszkania”? Czy będziemy je sprzedawać z minimalnym zyskiem? W jaki 
sposób będziemy je sprzedawać?  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Jeśli chodzi o kwestię stosunków kapitałowych. W spółce tej jest 15% kapitału 
gminy, 20% kapitału RPZ, reszta jest kapitałem chińskim. Wniesienie przez 
nas tego aportu spowoduje, Ŝe pozostali udziałowcy a w głównej mierze 
udziałowiec chiński, równieŜ dekapitalizują spółkę proporcjonalnie. Udziały 
po dekapitalizowaniu pozostaną w tym samym stosunku.  
Mieszkania te będą zbywane na wolnym rynku. Jest to spółka komercyjna. Jej 
celem jest, oprócz mieszkań tanich, zarobkowanie pieniędzy. Mieszkania te 
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będą tanie z uwagi na niskie koszty pracy, które będą występować podczas 
realizacji procesu inwestycyjnego w którym będą brały udział firmy chińskie. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Czy to oznacza Ŝe będą to pracownicy chińscy? 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
W tej chwili trudno mi odpowiedzieć w jaki sposób zagospodarują sobie 
poszczególni podwykonawcy. Myślę, Ŝe tak.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/869/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie wniesienia jako wkładu niepienięŜnego 
(aportu) do YU LONG CONSTRUCTION Spółka z o.o. Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza. 
 
Do pkt. 6.15, 6.16, 6.17 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekty uchwał w sprawie: 
− nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej 

w Kielcach przy ul. Wrzosowej. (działka Nr 1510) 
− nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej 

w Kielcach przy ul. Wrzosowej. (działka Nr 1514) 
− nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej 

w Kielcach przy ul. Wrzosowej. (działka Nr 1515) 
Przy ulicy Wrzosowej znajduje się duŜy teren, który w planie 
zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod wysokiej 
intensywności usługi biurowe, usługi transferu wysokiej technologii i inne 
tego rodzaju funkcje. Natomiast nie wszystkie tereny, które tam się znajdują, 
nie wszystkie działki stanowią własność gminy. Mniej więcej przez środek 
tego terenu przechodzą nierównomierne pasy gruntu osób prywatnych. Naszą 
polityką jest aby skupić w jednym ręku cały ten teren tak, Ŝeby móc nim za 
jednym zamachem zadysponować. Czyli, Ŝeby potencjalny inwestor miał 
moŜliwość nabycia bądź dzierŜawy całego terenu i zagospodarowania go 
zgodnie z planem. Wchodzą tam jeszcze dodatkowe elementy, które 
komplikują sprawę. W planie przewidziano konieczność wydzielenia działek 
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pod budownictwo mieszkaniowe i poprawę zagospodarowania kilku 
nieruchomości. UwaŜamy, Ŝe powinniśmy te działki kupić. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie: 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. (punkt 
6.15) 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/870/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. 
(punkt 6.16) 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/871/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. 
(punkt 6.17) 
 
Głosowanie: 
Za    – 13 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Proszę państwa niestety nie osiągnęli śmy quorum, co oznacza, Ŝe kuluary 
zaczynają nas pochłaniać.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Proszę o sprawdzenie listy obecności. 
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Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła 
sprawdzenie listy obecności. 
PoniewaŜ w dalszym ciągu nie ma quorum, proszę o zdyscyplinowanie 
radnych. 
Poddaję ponownie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia przez 
Gminę Kielce prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Wrzosowej. (punkt 6.17) 
 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/872/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej. 
 
Do pkt. 6.18 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
części nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy Kościuszki 25 oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Otrzymaliśmy propozycję od Świętokrzyskiego Centrum Okulistycznego 
LASER, propozycję wydzierŜawienia budynku i kawałka działki po byłych 
obiektach szpitala Miejskiego. W tym budynku inwestor planuje 
zorganizowanie wysokiej technologii centrum mikrochirurgii oka 
i ambulatoryjnych świadczeń okulistycznych. PoniewaŜ byłby to drugi tego 
typu ośrodek w kraju i z pewnością przyczyniłby się do poprawy świadczenia 
usług medycznych na terenie naszego miasta i podniósłby prestiŜ instytucji 
medycznych na naszym terenie, proponujemy podjęcie uchwały. DzierŜawa 
byłaby na okres 30 lat. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/873/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierŜawienia części nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy Kościuszki 25 oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
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Do pkt. 6.19 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierŜawienia 
gruntu połoŜonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
Chodzi o podest betonowy oraz część gruntu o łącznej powierzchni 414 m2. 
jest on zlokalizowany od frontu, u podstaw budynku przy ulicy Winnickiej. 
Chodzi o budynek, w którym mieści się Restauracja Winnica. Obecny 
właściciel Winnicy, PSS Społem, wystąpił do nas z prośbą o wydzierŜawienie 
tego kawałka, o którym mówimy z przeznaczeniem na ogród zimowy. 
UwaŜamy, Ŝe odstąpienie od przetargowego trybu jest zasadne, poniewaŜ na 
tym terenie nie ma moŜliwości aby wydzielić jakąkolwiek działkę i sprzedać 
ją w trybie przetargowym. Natomiast zagospodarowanie tej części w formie 
ogrodu zimowego, byłoby bardzo atrakcyjne dla klientów i mieszkańców 
naszego miasta.  
 
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 XXXVIII/874/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierŜawienia gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Do pkt. 6.20 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 
Chodzi tu o dwie malutkie nieruchomości. Jedną o powierzchni 175 m2, drugą 
o powierzchni 40 m2. Działki te znajdują się w pasie drogowym istniejącej 
ulicy Popiełuszki pod drogą. Jest to normalna czynność regulacyjna.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
 



 29 

Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/875/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 
Do pkt. 6.21 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Kościuszki 18/22. 
Uchwała dotyczy lokalu uŜytkowego o powierzchni niemal 130m2. Najemca 
tego lokalu jest najemcą od roku 1995. W tej chwili znajduje się w nim sklep 
hydrauliczny. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Pamiętam, jak pan Przewodniczący Słoń wnosił do pana Prezydenta, Ŝeby 
uchwały, które niczym się nie róŜnią były w jakiś sposób wyróŜniane. Dwie 
kolejne uchwały niczym się nie róŜnią, nawet przecinkiem. PoniewaŜ pewnie 
będziemy się dalej spotykać z takimi kwiatkami, bardzo proszę 
o umieszczenie w paragrafie 1, powierzchni danego lokalu. Dotyczy to 
równieŜ kolejnego projektu uchwały. Spowoduje to, Ŝe te uchwały czymś się 
będą róŜnić. Obecnie niczym się te uchwały nie róŜnią.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Jest to bardzo cenna uwaga. Na przyszłość będziemy tak robić gdy będziemy 
mieli do czynienia z lokalami w tym samym budynku. Dziś będzie jeszcze 
jeden taki przypadek.  
Bardzo proszę o wprowadzenie autopoprawki.  
 
Radny Robert Siejka 
Chciałem tylko podkreśli ć, Ŝe te cenne uwagi, jak to dyrektor był uprzejmy 
zauwaŜyć, pan Przewodniczący Bogucki zgłaszał tydzień temu na Konwencie. 
Te uwagi nie dotyczyły tylko tych projektów. Był tydzień czasu na to, Ŝeby to 
poprawić.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
JeŜeli ma to być wprowadzone w trybie autopoprawki to chciałbym, Ŝebyśmy 
to w trybie autopoprawki przegłosowali. Pan dyrektor stwierdza, Ŝe jest 
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zmiana i my tą zmianę bez Ŝadnych głosowań akceptujemy. Powinniśmy się 
trzymać procedury. Nawet taki drobiazg to jest procedura. Trzymajmy się tej 
procedury.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Tak właśnie zrobimy. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Przegłosujmy najpierw autopoprawkę do uchwały, bo uchwała jest zupełnie 
inna. To znaczy nie zupełnie inna ale nie uwzględnia tych punktów.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Przegłosujemy uchwałę wraz z autopoprawką. Proszę pana dyrektora 
o przedstawienie brzmienia projektu uchwały, Ŝeby nikt nie miał wątpliwości, 
za czym głosuje. 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji 
Paragraf 1 brzmi: 
„WyraŜa się pozytywną opinię w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej lokalu uŜytkowego o powierzchni 129,70 m2, znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i oddaniem w uŜytkowanie 
wieczyste udziału w gruncie oznaczonym nr działki 536 obr 0017 
o pow. 0,0572 ha., związanego z tym lokalem, objętego księgą wieczystą 
KI1L/00042425/8 stanowiącego własność Gminy Kielce.” 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Mam wątpliwości, poniewaŜ wypadałoby przegłosować autopoprawkę. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Nie ma takiej potrzeby. Przegłosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Nie wiem czy rada się zgodzi na taką autopoprawkę.  
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Rada niejeden raz podejmowała tego typu projekty uchwał. Nawet dziś na 
początku sesji.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/876/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22. 
 
Do pkt. 6.22 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Kościuszki 18/22. 
Jest to lokal o powierzchni 59,72 m2, najemca w tym lokalu prowadzi 
działalność sklep TV, na podstawie umowy najmu z września 2005 roku. 
W tym punkcie równieŜ proszę o wprowadzenie autopoprawki. Paragraf 1 
będzie miał brzmienie: 
„WyraŜa się pozytywną opinię w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej lokalu uŜytkowego o powierzchni 59,72 m2, znajdującego się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22 wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i oddaniem w uŜytkowanie wieczyste udziału 
w gruncie oznaczonym nr działki 536 obr 0017 o pow. 0,0572 ha., związanego 
z tym lokalem, objętego księgą wieczystą KI1L/00042425/8 stanowiącego 
własność Gminy Kielce.” 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/877/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Kościuszki 18/22. 
 
Do pkt. 6.23 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Rynek 9. 



 32 

Jest to lokal o powierzchni 46,59 m2. Najemca prowadzi w nim sklep 
piekarniczo-cukierniczy. Najemcą jest od 2001 roku.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/878/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Rynek 9. 
 
Do pkt. 6.24 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Sienkiewicza 23. 
Jest to lokal o powierzchni 83 m2. Znajduje się w nim popularna Cepelia. Ta 
teŜ „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o. jest jego najemcą. 
Znajduje się w tym lokalu sklep z wyrobami rękodzieła ludowego 
i artystycznego. Lokal jest wynajmowany od lutego 1998 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/879/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 23. 
 
Do pkt. 6.25 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Sienkiewicza 28. 
Jest to lokal, w którym najemca prowadzi działalność handlową. Jest to sklep 
z artykułami róŜnymi. Najemca prowadzi działalność w tym lokalu od wielu 
lat, poniewaŜ wcześniej najemcą lokalu było Przedsiębiorstwo Państwowe 
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WPHW. Później, przez pewien czas były perturbacje dotyczące umów w tym 
lokalu. Były kontrowersje czy ta pani ciągłość po WPHW, czy nie. Umowę 
bazową podpisano w roku 2006, co spełnia warunki uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/880/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 28. 
 
Do pkt. 6.26 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Sienkiewicza 55. 
Lokal o powierzchni 137 m2. Najemcą jest PSS Społem. Jest to sklep Turysta. 
Umowa najmu trwa od 1994 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/881/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 55. 
 
Do pkt. 6.27 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. śeromskiego 20/24 B. 
Lokal o powierzchni 87,31 m2. najemca prowadzi w nim zakład fryzjersko – 
kosmetyczny. Jest najemcą od roku 1994.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/882/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. śeromskiego 20/24 B. 
 
Do pkt. 6.28 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 3/5. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 65,71 m2. Znajduje się w nim sklep 
motoryzacyjny. Najemca wynajmuje lokal od roku 1991. Proszę o dodanie 
jako autopoprawki do paragrafu 1, powierzchni lokalu. Paragraf 1, po 
wniesieniu autopoprawki otrzyma brzmienie: 
 
„WyraŜa się pozytywną opinię w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej lokalu uŜytkowego o powierzchni 65,71 m2, znajdującego się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i oddaniem w uŜytkowanie 
wieczyste udziału w gruncie oznaczonym nr działek 418 oraz 419 obr 0016 
o powierzchni łącznej 0,1574 ha., związanego z tym lokalem, objętego księgą 
wieczystą KI1L/00044232/2 stanowiącego własność Gminy Kielce.” 
 
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 XXXVIII/883/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5. 
 
Do pkt. 6.29 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
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uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 3/5. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 52,58 m2. Znajduje się w nim sklep 
odzieŜowy. Najemca wynajmuje lokal od roku 2004. Proszę o dodanie jako 
autopoprawki do paragrafu 1, powierzchni lokalu. Paragraf 1, po wniesieniu 
autopoprawki otrzyma brzmienie: 
 
„WyraŜa się pozytywną opinię w sprawie sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej lokalu uŜytkowego o powierzchni 52,58 m2, znajdującego się 
w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5 wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i oddaniem w uŜytkowanie 
wieczyste udziału w gruncie oznaczonym nr działek 418 oraz 419 obr 0016 
o powierzchni łącznej 0,1574 ha., związanego z tym lokalem, objętego księgą 
wieczystą KI1L/00044232/2 stanowiącego własność Gminy Kielce.” 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/884/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5. 
 
Do pkt. 6.30 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 19/25. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 104 m2. Znajduje się w nim sklep spoŜywczy 
i mięsny. Najemca wynajmuje lokal od roku 1993. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/885/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 19/25. 
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Do pkt. 6.31 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Paderewskiego 37/39B. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 232 m2. Znajduje się w nim apteka Cefarmu. 
Najemca wynajmuje lokal od roku 1991. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/886/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Paderewskiego 37/39B. 
 
Do pkt. 6.32 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. Hipotecznej 3. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 185 m2. Znajduje się w nim Lekarska 
Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy. Najemca wynajmuje lokal od roku 1959. 
 
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 XXXVIII/887/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Hipotecznej 3. 
 
Do pkt. 6.33 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
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uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy 
ul. śelaznej 29. 
Lokal uŜytkowy o powierzchni 225 m2. Znajduje się w nim Bar Turystyczny. 
Najemca, PSS Społem, wynajmuje lokal od roku 1994. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/888/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego 
się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. śelaznej 29. 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bardzo dziękuję pani Przewodniczącej za prowadzenie obrad. Przekazuję w tej 
chwili prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowakowi. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej panu Jackowi Nowakowi. 
 
Do pkt. 6.34 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Raciborskiego. 
Są to dwie działki. Jedna o pow. 1444 m2, druga o pow. 1705 m2. SprzedaŜ 
nastąpi w drodze przetargu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/889/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Raciborskiego. 
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Do pkt. 6.35 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Malików. 
Jest to działka o powierzchni 228 m2. Nieruchomość nie posiada dojazdu do 
drogi publicznej. PoniewaŜ jest zainteresowanie nabyciem tej nieruchomości 
a w planie zagospodarowania jest przeznaczona pod usługi komercyjne, 
proponujemy zbycie tej nieruchomości w trybie przetargowym. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/890/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Malików. 
 
Do pkt. 6.36 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej. 
W tym przypadku wnioskujemy o tryb bezprzetargowy. W ramach tego 
obszaru, większość działek stanowi własność spółki Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji. To przedsiębiorstwo wnioskuje o sprzedaŜ 
nieruchomości. Jest to jak najbardziej zasadne. Nieruchomość ta nie moŜe być 
zagospodarowana jako samodzielna działka. Powierzchnia łączna to 3784 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/892/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej. 
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Do pkt. 6.37 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej. 
Nieruchomość składa się z trzech działek o łącznej powierzchni 800 m2. 
SprzedaŜ nastąpi w trybie przetargowym. Dojazd do nieruchomości jest 
zapewniony od ulicy Skalistej. 
 
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 XXXVIII/892/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej. 
 
Do pkt. 6.38 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej. 
Nieruchomość o pow. 274 m2. Z działką sąsiednią moŜe tworzyć zwartej 
zabudowy. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej ale istnieje 
zainteresowanie jej zakupem. SprzedaŜ nastąpi w trybie przetargowym. 
 
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 XXXVIII/893/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej. 
 
Do pkt. 6.39 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego. 
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Nieruchomość składa się z kilku działek. Ma dostęp do drogi publicznej. 
Zainteresowanie tą nieruchomością jest znaczne, zwłaszcza ze strony 
sąsiadów. SprzedaŜ nastąpi w trybie przetargu.  
 
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 XXXVIII/894/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego. 
 
Do pkt. 6.40 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza. 
Jest to kilka działek o powierzchniach: 0,0687ha, 2,4718 ha, 2,3217 ha, 2,8730 
ha. W planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod 
róŜnej intensywności budownictwo mieszkaniowe oraz pod 
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. SprzedaŜ nastąpi w trybie 
przetargowym. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/895/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza. 
 
Do pkt. 6.41 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Witosa. 
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Dwie działki o powierzchni łącznej ponad 2000 m2. Dojazd jest zapewniony 
od ul. Sieje i od ul. Witosa. Atrakcyjna nieruchomość będzie zbyta w trybie 
przetargowym. 
 
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 XXXVIII/896/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy Witosa. 
 
Do pkt. 6.42 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce zachód – Obszar 
Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) 
w Kielcach. 
Proponuję aby zreferowała ten punkt pani ElŜbieta Ostachowska jako 
prowadząca ten projekt.  
 
ElŜbieta Ostachowska główny specjalista w Biurze Planowania 
Przestrzennego 
Jest to obszar ograniczony od północy doliną Sufragańca, od wschodu ulicą 
Malików, od południa terenami kolejowymi i od zachodu ścianą lasu. Jest to 
teren jednolity przestrzennie i jednolity pod względem zagospodarowania, 
o obszarze około 160 ha. Do opracowania miejscowego planu otrzymaliśmy 
wytyczne wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kielce z 2000 roku. 
Uwarunkowania te pokazywały nam podział tego terenu zasadniczo na trzy 
części. Pozostawienie na północy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
i częściowo zagrodowej. Terenu podmiejsko – rolniczego. Natomiast po 
przeprowadzeniu ulicy zbiorczej, równoległej do ul. Batalionów Chłopskich 
powstał podział tego terenu na dwie strefy. Na strefę przeznaczoną pod usługi 
metropolitarne, czyli charakterystyczne dla miasta będącego głównym 
miastem swojego regionu oraz część na cele magazynowo – produkcyjne, 
w naszym rozumieniu pod park technologiczny. W planie spełniono wymogi 
wynikające ze Studium. W części północnej plan obejmuje istniejącą ulicę 
Batalionów Chłopskich wzdłuŜ której istnieje zabudowa jednorodzinna, 
częściowo zagrodowa i zabudowa tylko jednorodzinna typu miejskiego 



 42 

z dopuszczonymi usługami podstawowymi. Przez środek terenu objętego 
planem, od ulicy zbiorczej jest poprowadzona droga lokalna, przy której 
znajdują się place. Chodzi o to, Ŝeby w tych miejscach wykształcić strukturę 
typu miejskiego, charakterystyczną dla miasta będącego głównym miastem 
regionu. Częściowo wprowadziliśmy teŜ zabudowę pierzejową. Mamy 
nadzieję Ŝe będzie to teren bardzo miastotwórczy jako bardzo atrakcyjny dla 
inwestorów.  
Jeśli chodzi o infrastrukturę, to w tej chwili teren jest tylko częściowo 
uzbrojony w obszarze ulicy Batalionów Chłopskich. Reszta terenu jest 
terenem jeszcze nie uzbrojonym.  
Projekt wykładaliśmy dwukrotnie. Po pierwszym wyłoŜeniu planu do 
publicznego wglądu, wpłynęło dwadzieścia uwag z czego dwie zostały 
przyjęte. Po drugim wyłoŜeniu wpłynęły trzy uwagi z których Ŝadna nie 
została przyjęta. Były to uwagi będące powtórzeniem uwag z wyłoŜenia 
pierwszego. Uwagi moŜna było pogrupować i zasadniczy ich trzon optował za 
przesunięciem drogi typu podstawowego bardziej na południe w kierunku 
torów co wiązałoby się z powiększeniem terenu przeznaczonego pod 
zabudowę jednorodzinną. Ta grupa uwag została rozpatrzona negatywnie ze 
względu na brak zgodności takiego rozwiązania z wytycznymi wynikającymi 
ze Studium uwarunkowań, oraz ze względu na potrzeby kształtowania tego 
obszaru miejskiego. Druga grupa uwag polegała na innym przeprowadzeniu 
kawałka drogi zbiorczej po stronie wschodniej, na prawo od ulicy Malików, 
który omija kościół. Mieszkańcy optowali za poprowadzeniem drogi po 
północnej granicy planu. Nie jest to moŜliwe, dlatego, Ŝe w tej części 
przechodzi sieć typu magistralnego. Są poprowadzone wszystkie sieci 
wymagające duŜych przestrzeni wolnych, których nie moŜemy zlokalizować 
pod jezdniami ulic. W związku z tym ta grupa uwag równieŜ została 
rozpatrzona negatywnie.  
Wykonanie planu było zlecone na zewnątrz do pracowni projektowej z Łodzi.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/897/2009  z dnia 
16 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce zachód – Obszar 
Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) 
w Kielcach. 
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Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Tomasz Bogucki 
2. Paweł Gągorowski 
3. Włodzimierz Wielgus 
4. Robert Siejka. 

 
Radny Stanisław Góźdź 
Na poprzedniej sesji składałem interpelację w sprawie powołania rezerwatu, 
czytaj parku rekreacyjnego w naszej perle leśnej Kielc, Posłowice – 
Szczepaniaka – Krakowska – Świerczewskiego. Pan Prezydent Gruszewski 
podziela wszystkie moje ale mówi, Ŝe jest niemoŜliwe utworzenie takiego 
rezerwatu rekreacyjnego, który się znakomicie wpisuje w politykę naszego 
miasta, jako zdrowego miasta, przyjaznego. Znając determinację i walkę o to 
co waŜne, zdrowie kielczan, pana Prezydenta Gruszewskiego, liczę na dalszą 
współpracę. To co nie jest moŜliwe, naprawdę jest do osiągnięcia.  
 
Do pkt. 8 
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Zostałem zobligowany do tego, aby na sesji Rady Miejskiej przedstawić nasze 
propozycje, czyli propozycje Komisji Gospodarki Komunalnej dotyczące 
przebiegu ścieŜek rowerowych. Rozmawialiśmy na ten temat na Komisji. 
Materiał zostanie przekazany pracownikom Miejskiego Zarządu Dróg 
i będziemy nad nim dyskutować. Zaprezentuję państwu zdjęcia 
przedstawiające ciągi piesze na których istnieje moŜliwość wydzielenia 
ścieŜek rowerowych. Ulice: Warszawska, Źródłowa, Tarnowska, 
Świętokrzyska, Orkana, itp. (zaprezentowano pokaz slajdów) 
Ponadto chciałbym pokazać państwu slajdy dotyczące propozycji usunięcia 
uschniętych drzew i przycięcia gałęzi utrudniających ruch pieszy 
i samochodowy, naprawy chodników i usunięcia nieczystości.  
(zaprezentowano pokaz slajdów) 
 
Prowadzenie obrad przejął Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Radny Marek Wołowiec 
W związku z kryzysem, który ogarnął praktycznie cały świat, nie ominął teŜ 
Polski, chciałbym się z państwem podzielić uwagami i obawami co do strony 
dochodowej budŜetu miasta na 2009 rok. Kryzys jest wszechobecny 
w gospodarce czego dowodem jest zapowiadana przez rząd nowelizacja 
uchwały budŜetowej na drugie półrocze w związku ze spadkiem PKB do 
0,8%. ZałoŜone było 3,5%. Na sesji budŜetowej, w grudniu 2008 roku, 
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sygnalizowałem, Ŝe załoŜenia w budŜecie na 2009 rok wskaźnika wzrostu 
dochodów na poziomie 3,9% były zawyŜone. Przy zbliŜającym się kryzysie, 
było nierealne i jest nierealne, nie było do przyjęcia. JuŜ w pierwszym 
kwartale bieŜącego roku potwierdziły się moje obawy, bowiem z informacji 
organów skarbowych wynika, Ŝe słuŜby te, przekazały samorządowi 
Województwa Świętokrzyskiego, środki budŜetowe w kwocie mniejszej niŜ 
w analogicznym okresie 2008 roku, aŜ o 25 mln. zł. Chciałbym wiedzieć ile 
z tej kwoty przypada na nasz, kielecki budŜet? O ile zmniejsza się wpływy 
z tego tytułu do budŜetu miasta? Ten dwudziestopięciomilionowy spadek 
wpływów za pierwszy kwartał bieŜącego roku daje wskaźnik około 41%, co 
w skali całego roku, moŜe przynieść stratę dochodów w wysokości 110 mln. zł 
w skali województwa. Dla naszego budŜetu miasta będzie to kilkanaście 
milionów złotych. Zmniejszą się wpływy do budŜetu miasta. Panie 
Prezydencie, szanowna pani Skarbnik, bezzwłocznie chciałbym aby 
przedstawiono radnym informację o realizacji uchwały dochodowej budŜetu 
za minione 5 miesięcy. I podejmowanie ewentualnych środków, korekty 
budŜetu tak, aby nie zadłuŜać dalej miasta. ZadłuŜenie miasta wynosi około 
105 milionów zł. Naszym zdaniem jest to dość duŜe zadłuŜenie. Czy wraz 
z zapowiedzią korekty budŜetu państwa, nie zachodzi konieczność weryfikacji 
naszego budŜetu miasta? Bardzo bym chciał wiedzieć te informacje. Czy te 
dochody się zmniejszają i jaka to jest skala? Czy będzie jakaś korekta budŜetu, 
czy nie? Czy będą ograniczone wydatki na inwestycje na pomoc społeczną 
ewentualnie na inwestycje prospołeczne? To jest waŜne. Myślę, Ŝe inne 
samorządy przystępują do korekty budŜetu. My załoŜyliśmy Ŝe dochody będą 
na poziomie 3,9%. Chciałbym wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa po pięciu 
miesiącach budŜecie miasta? Jak przedstawiają się finanse miasta po stronie 
dochodów? 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Chciałem złoŜyć samokrytykę. Istotnie w grudniu ubiegłego roku 
uwierzyliśmy Rządowi. Więcej tego błędu nie popełnimy.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 23 lipca 2009 roku. 
Informuję równieŜ państwa, Ŝe w nadchodzącym weekendzie przypada Święto 
Kielc. Proszę o udział w tym święcie. Proszę równieŜ o udział w święcie 
Czwartaków. W najbliŜszą sobotę. Będzie to święto 4 Pułku Piechoty 
Legionów. Tradycyjna uroczystość w naszym mieście. W tym tygodniu 
przypada takŜe rocznica Wykusa. Gdyby ktoś chciał tam się wybrać to bardzo 
proszę o konakt. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 38 sesję Rady Miejskiej w dniu 
16 czerwca 2009 roku. 
 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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