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

która odbyła się w dniu 23 lipca 2009 roku, w godz. 10.00 – 14.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny: 
radny Grzegorz Fitas. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 39 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 23 lipca 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 15 lipca 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. 
 
Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce 
Zwracam się z prośbą o poszerzenie porządku obrad o trzy autopoprawki: 

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

2. autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zastosowania bonifikaty 
przy sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Stolarskiej 5 na rzecz Fundacji OR CHAIM w Katowicach, 
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3. autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce, 

oraz proszę o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w 
sprawie uczczenia pamięci ofiar poległych w trakcie bombardowań w Kielcach 
w pierwszych dniach września 1939r., poprzez ufundowanie tablicy 
pamiątkowej. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Mam pytanie do pana Sekretarza, czego dotyczy poprawka budŜetowa? 
 
Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
W projekcie poprawek do budŜetu pomyłkowo Ŝeśmy wpisali rezygnację  
z oświetlenia na cmentarzu w Cedzynie, bo mieliśmy informację, Ŝe zrobi to 
PUK, ale się okazało, Ŝe to było takie „przestrzelone”, więc trzeba do tego 
wrócić. 
 
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 autopoprawki nr 1 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.  
 
2. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zastosowania 
bonifikaty przy sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ul. Stolarskiej 5 na rzecz Fundacji OR CHAIM w Katowicach. 
 
Głosowanie. 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
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3. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce, 
 
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 projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar poległych 
w trakcie bombardowań w Kielcach w pierwszych dniach września 1939r., 
poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej. 
 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, Ŝe wniosek został przyjęty.  
 
 
Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
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 16 

czerwca 2009r. 
4. Informacja o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce; 



4 
 

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

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

4) utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego punktu w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach; 

6) nadania imienia Gimnazjum Nr 8 w Kielcach; 
7) zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Kielcach; 
8) 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; 

9) określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 
na terenie Miasta Kielce; 

10) partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz 
realizacji projektów wdraŜanych w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym; 

11) przystąpienie Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. "Program 
wyrównywania róŜnic między regionami II" w roku 2009 w ramach 
programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

12) zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach 
rodzinnych funkcjonujących w Kielcach; 

13) przystąpienia do spółki akcyjnej pod firmą TARGI KIELCE Spółka 
Akcyjna w Kielcach; 

14) realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Tworzenie i rozwój 
współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; 

15) zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej o 
nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia 
źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia; 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku 
Wodociągów  
i Kanalizacji niektórych urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych; 

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

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

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

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

21) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na 
terenie Miasta Kielce; 

22) zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia ulic połoŜonych na terenie 
Miasta Kielce kategorii dróg gminnych; 

23) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
powiatowych na terenie Miasta Kielce; 

24) wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
25) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 

w Kielcach przy ul. Małej 10 (45,9m2); 
26) sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym 

w Kielcach przy ul. Małej 10 (83 m2); 
27) przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, połoŜonej w Kielcach przy ul. Strycharskiej; 
28) zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy 

Strycharskiej (dz. nr 291/12); 
29) zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy 

Strycharskiej (dz. nr 291/13); 
30) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy ks. 

Jerzego Popiełuszki; 
31) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza 

Jerzego Popiełuszki; 
32) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Kaznowskiego; 
33) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach osiedle Na 

Stoku; 
34) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wiejskiej; 
35) sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Kruszelnickiego; 
36) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Jałowcowej; 
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37) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy Alei 
Solidarności; 

38) sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Stwosza; 
39) sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 

Wygoda; 
40) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych 

połoŜonych  
w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego; 

41) zastosowania bonifikaty przy sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ul. Stolarskiej 5 na rzecz Fundacji OR CHAIM 
w Katowicach; 

42) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Częstochowskiej 23; 

43) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach, 
44) uczczenia pamięci ofiar poległych w trakcie bombardowań w Kielcach 

w pierwszych dniach września 1939r., poprzez ufundowanie tablicy 
pamiątkowej. 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad. 
 
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 16 czerwca 2009 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XXXVIII/2009  z sesji, która 
odbyła się w dniu 16 czerwca 2009 roku. 
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Pkt. 4 
 
Informację o pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 
przedstawił Przewodniczący tej Komisji radny Tomasz Bogucki 
Komisja  Inwentaryzacyjna  Mienia Komunalnego Miasta Kielce przy Urzędzie 
Miejskim  w Kielcach  informuje, iŜ w pierwszym półroczu br. odbyła 3 
posiedzenia, po których na okres miesięczny zostały wyłoŜone do wglądu  
publicznego spisy inwentaryzacyjne  wraz z mapami na nieruchomości 
obejmujące łączną powierzchnię 89 845 m2,  wartości całkowitej 273 159 zł: 
1. ul. Pomorska, obr. 0017, dz. nr 906, droga gminna, pow. 288 m2, wartości 

3846,00 zł, (nr karty D-0017/0466), 
2. ul. Głogowa, obr. 0017, dz. nr 1043, droga wewnętrzna, o pow. 173 m2, 

wartości całkowitej 519,00 zł, (nr karty D – 0017/0465), 
3. ul. Tarasowa, obr. 0027, dz. nr 73, zurbanizowane tereny niezabudowane, o 

pow. 794 m2, wartości 2382,00 zł (nr karty D-0027/0010), 
4. ul. Chodkiewicza, obr. 0023, dz. nr 1057, droga, o pow. 529 m2, wartości 

1587,00 zł (nr karty D-0023/0083), 
5. ul. Miedziana, obr. 0003, dz. nr 349/1, grunty orne o pow. 3619 m2, wartości 

10857,00 zł (nr karty D-0003/0004), 
6. ul. Miedziana, obr. 0001, dz. nr 361/4, 365/4, 363/3, droga gminna, o pow. 

6511 m2, wartości 19533, 00 zł (nr karty D-0001/0008), 
7. ul. Spokojna, obr. 0024, dz. nr 508/4, 508/16, droga, o pow. 158 m2, 

wartości 474 zł (nr kraty D-0024/0271), 
8. ul. Legnicka, obr. 0017, dz. nr 264/11, droga gminna, pow. 143 m2, wartości 

438, 00zł (nr karty D-0017/0467), 
9. ul. Magazynowa, obr. 0006, dz. nr 195/1, 195/2, inne tereny zabudowane, 

pow. 638 m2, wartości 1914 zł (nr karty D-0006/0115), 
10. ul. Lisia, obr. 0004, dz. nr 75, pow. 1194 m2, grunty orne, o wartości 4215, 

00 zł ( nr karty D-0004/0011), 
11. ul. Bęczkowska, obr. 0012, dz. nr 144/29, pow. 4660m2, budowlane –inne, o 

wartości 13 980 zł (nr karty D-0012/0035), 
12. ul. Bęczkowska, obr. 0012, dz. nr 144/5, pow. 3875 m2, budowlane –inne, o 

wartości 11 625zł (nr karty D-0012/0034), 
13. ul. Kolejarzy, Obr. 0008, dz. nr 114, o pow. 6, 3427 ha, inne tereny 

niezabudowane, nieuŜytki, wartości 190281zł ( nr karty D-0008/0053), 
14. ul. Świętokrzyska, obr. 0012, dz. nr 169, pow. 2632 m2, grunty orne, o 

wartości 7896,00 zł, (nr karty D-0012/0036), 
15. ul. Skrajna, obr. 0004, dz. nr 503, o pow. 256 m2, grunty orne, wartości 768 

zł (nr karty D-0004/0012), 
16. ul. Łódzka, obr. 0001, dz. nr 458, o pow. 948 m2, pastwiska trwałe, wartości 

2844 zł (nr karty D-0001/0009). 
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W okresie wyłoŜenia upowaŜniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielał 
zainteresowanym osobom oraz jednostkom niezbędnych informacji oraz 
przyjmował zgłoszone zastrzeŜenia. 
 
Pkt. 5 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
W dniach 5-17 lipca w Kielcach przebywali uczestnicy III Letniej Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej. Byli to, mający polskie korzenie, mieszkańcy 
Winnicy na Ukrainie. Goście przyjechali do Kielc na zaproszenie władz miasta. 
Uczestnicy Letniej Szkoły poznawali język polski i kulturę regionu 
świętokrzyskiego. W programie tego przedsięwzięcia znalazły się m.in. 
odwiedziny w kieleckich placówkach kulturalnych, lekcje języka polskiego, 
zajęcia sportowe oraz wycieczki po regionie świętokrzyskim. Serdeczne 
podziękowania za troskliwą opiekę na uczestnikami składam dla radnego  
T. Boguckiego, pani Ewy Noculi, pani Teresie Wołczyk-Rosołowskiej oraz 
wszystkich pracowników DK „Zameczek”. 
Informuję, iŜ pismami z dnia 14 lipca br. Wojewoda Świętokrzyski 
poinformowała mnie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwał 
naszej Rady podjętych na sesji 16 czerwca, a dotyczących sprzedaŜy lokali 
uŜytkowych.  
Na wniosek Prezydenta Miasta ogłaszam zmianę terminów sesji; zamiast 10 
września - 17 września, zamiast 17 grudnia 22. Spowodowane to jest kwestiami 
naszego budŜetu. 
Interpelacje między sesjami złoŜyli (w kolejności alfabetycznej): 

1. Adam Jaskóła, 
2. Dariusz Kozak, 
3. Jarosław Machnicki, 
4. Stanisław Rupniewski, 
5. Robert Siejka. 

 
Pkt. 6 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  
o pracy Prezydenta między sesjami: 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca 
2009 roku wydałem: 
I.  62 zarządzenia dotyczące: 

1/ zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr 214/2009, Nr 238/2009, Nr 254/2009, Nr 258/2009, Nr 265/2009, 

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

225/2009, Nr 233/2009, 
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3/ zmiany zarządzenia Nr 173/2009 z dnia 20 maja 2009r oraz Nr 
205/2009 z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów 
i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 rok – Nr 222/2009, 

4/ załoŜeń do projektu budŜetu oraz kierunków polityki społecznej i 
gospodarczej Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 257/2009, 

5/ szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do 
projektu uchwały budŜetowej Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 262/2009, 

6/ powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 
stopień nauczyciela mianowanego – Nr 206/2009, Nr 221/2009, Nr 227/2009, Nr 232/2009, 

Nr 240/2009, Nr 260/2009, 
7/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej  

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – Nr 

251/2009, Nr 266/2009, 
8/ okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Kielce i kierowników 

jednostek organizacyjnych Miasta – Nr 239/2009, 
9/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2009 roku zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 208/2009, Nr 256/2009, 

10/ przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 209/2009, Nr 244/2009, 

11/ określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i 
zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 
Miasta Kielce Nr 210/2009,Nr 263/2009, 

12/ regulaminu premiowania kierowników Ŝłobków samorządowych dla 
których organem załoŜycielskim jest Miasto Kielce – Nr 255/2009, 

13/ szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej  
i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta 
Kielce – Nr 226/2009, 

14/ ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miasta Kielce, uprawnionych 
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT – Nr 261/2009, 

15/ określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i 
zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 
podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach – Nr 

228/2009, 
16/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora: 
a/ Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach – Nr 245/2009, 
b/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach – Nr 246/2009, 
c/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach – Nr 247/2009, 
d/ Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Kielcach – Nr 248/2009, 

17/ ustalenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dofinansowania na 
usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub 
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likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na 
terenie Miasta Kielce oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia 
wniosków dotyczących przyznania dofinansowania – Nr 224/2009, 

18/ przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Jana III  Sobieskiego 30 – 
Nr 230/2009, 

19/ powołania likwidatora gminnej jednostki organizacyjnej, będącej 
jednostką budŜetową pod nazwą Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób 
Niepełnosprawnych w Kielcach – Nr 231/2009, 

20/ przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury – Nr 249/2009, 

21/ wydzierŜawienia gruntów połoŜonych w Kielcach: 
a/  przy ulicy Pańskiej – Nr 207/2009, 
b/ przy ulicy Chorzowskiej – Nr 211/2009, 
c/ przy ulicy Słowackiego – Nr 216/2009, 
d/ przy ulicy Sowiej i ulicy Przemysłowej – Nr 217/2009, 
e/ przy ulicy Piekoszowskiej – Nr 218/2009, 
f/  przy ulicy Krakowskiej – Nr 219/2009, 
g/ przy ulicy Bodzentyńskiej – Nr 236/2009, 
h/ przy ulicy Zalesie – Nr 237/2009, 
i/ przy ulicy Kołłątaja – Nr 242/2009, 
j/ przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego  - Nr 243/2009, Nr 252/2009, 

22/ sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach: 
a/ przy ulicy Skalistej – Nr 212/2009, 
b/ przy ulicy Starowapiennikowej – Nr 213/2009, 
c/ przy ulicy Barwinek 28 – Nr 215/2009, 
d/ przy ulicy Pomorskiej 55 – Nr 234/2009, 
e/ przy ulicy Wrzosowej – Nr 235/2009, 
f/  przy ulicy Pakosz – Nr 250/2009, 

23/ nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach; 

a/ przy ulicy Skrajnej – Nr 220/2009, Nr 264/2009, 
b/ przy ulicy Batalionów Chłopskich – Nr 241/2009, 

24/ powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania: 

a/  nieruchomość lokalową nr 64, połoŜoną w Kielcach przy ulicy 
Jagiellońskiej 103 – Nr 223/2009, 

b/ nieruchomości lokalowe połoŜone w Kielcach przy ulicy Opielińskiej 
15 – Nr 259/2009 

c/ nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – Nr 

229/2009, 
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25/ ustanowienia słuŜebności gruntowej – przejazdu i przechodu przez 
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kielce, połoŜoną przy ulicy 
Pomorskiej w Kielcach – Nr 253/2009, 

II.  16 decyzji i 6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budŜetu 
Miasta.  

W okresie sprawozdawczym przygotowałem 42 projekty uchwał Rady. 
 
Ponadto chciałbym poinformować państwa radnych, Ŝe niestety przed godz. 
12.00 muszę opuścić to posiedzenie, gdyŜ gościmy pana Ministra Bogdana 
Zdrojewskiego w instytucji, która się nazywa Baza ZboŜowa. Jako gospodarz 
muszę być tam obecny.  
 
Radny Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych LiD. 
Panie Prezydencie, w październiku ubiegłego raku Wysoka Rada podjęła 
uchwałę w sprawie określania zasad poboru i terminu płatności oraz wysokości 
stawek opłaty targowej. W jednym z punktów precyzujemy, co jest 
przedmiotem opłaty targowej oraz co podlega i mówimy tutaj o sprzedaŜy 
obnośnej, sprzedaŜy obwoźnej z pojazdów i sprzedaŜy w ogródku 
gastronomicznym. W lutym ta uchwała była nowelizowana, ale od marca tego 
roku inkasenci z MZD pobierają opłaty targowe od kioskarzy, którzy mają 
kioski zlokalizowane w pasie drogowym. Szukałem w tych punktach 
odnoszących się do podmiotów, które powinny te opłaty wnosić, właśnie tych 
kiosków, i ich nie znalazłem. Nie ma tam kategorii kiosku. Po nagłośnieniu 
przez media w ostatnim okresie MZD wycofał się z pobierania tej opłaty od 
kioskarzy, co moŜe sugerować, Ŝe była ona pobierana przez kilka miesięcy 
nielegalnie. W związku z powyŜszym chciałem zapytać czy będzie pan 
Prezydent wnosił do Wysokiej Rady o zmiany w tej uchwale, to po pierwsze. A 
po drugie, co z tymi opłatami, które prawdopodobnie nielegalnie były pobierane 
od osób sprzedających w kioskach, czy będą one zwrócone? 
 
Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Panie Prezydencie, ja kontynuując wypowiedź mojego przedmówcy, pragnę 
zwrócić pana i państwa uwagę na to, Ŝe artykuł, który się ukazał w Echu Dnia 
wczoraj, tak naprawdę otworzył puszkę Pandory, bo okazuje się, Ŝe nie dotyczy 
tylko i wyłącznie dzierŜawców kiosków, ale równieŜ dziś z rana prowadziłam 
rozmowę z osobami, które prowadza handel przy cmentarzu w Cedzynie  
i okazuje się, Ŝe to jest ten sam nierozwiązany problem. Oni są przeraŜeni, bo  
w kilku przypadkach opłaty, które muszą uiszczać na rzecz PUK i teraz MZD, 
bo taki poborca się juŜ pojawił powołując się na tę uchwałę, niejednokrotnie 
przewyŜszają zarobki tychŜe. Przyłączam się do tego pytania i bardzo proszę  
o wyjaśnienie czy panu Prezydentowi ta sprawa jest znana. Kupcy z Cedzyny 
zwrócili się do pana Prezydenta pismem z dnia 1 lipca, póki co jeszcze 
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odpowiedzi nie ma, ale wydaje się, Ŝe sytuacja jest dokładnie taka sama. Czy 
pan Prezydent podjął juŜ jakieś kroki, jakieś działania? Czy w najbliŜszym 
czasie rozstrzygniemy, rozwiąŜemy ten swoisty dualizm prawny? 
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych PiS 
Mam pytanie, panie Przewodniczący, w jakim trybie my w tej chwili 
prowadzimy dyskusję na ten temat? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Jest to punkt dotyczący pracy Prezydenta Miasta między sesjami. Gdyby 
uwzględnić, Ŝe te informacje państwo radni od osób zainteresowanych uzyskali 
między sesjami na to jakoś to się daje powiązać. MoŜe podciągniemy to pod to, 
Ŝe pan Prezydent będzie wychodził przez 12.00. 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce  
Rzeczywiście tak jest, Ŝe ta uchwała wprowadziła trochę niepokoju wśród tych, 
od których zaczęto pobierać tę opłatę. Ale odniosę się od razu do słów pana 
Przewodniczącego Siejki. OtóŜ jest tak, Ŝe od kiosków Ruchu i od tych gdzie 
pracownicy są zatrudnienie na umowę o pracę nie pobieraliśmy nigdy opłaty 
targowej, ale rzeczywiście było tak, Ŝe od tych, którzy mieli w ajencji, bo takie 
prawo równieŜ jest, to nie było bezprawie, robiliśmy to. Natomiast dzisiaj Ŝeby 
w tej jednej grupie która się nazywa Ruch niebyło pobieranych opłat i 
postanowiliśmy, Ŝe tych opłat nie będziemy pobierać i to juŜ zostało zrobione. 
Natomiast środki, które zostały pobrane są do zwrotu. Jak pracownicy kiosków 
przyjdą z tymi biletami na podstawie których płacili, zostaną im te pieniądze 
zwrócone. Natomiast jeśli chodzi o cmentarze to tak było. To było 
niedopatrzenie urzędników, Ŝe opłaty właśnie w tych miejscach nie były 
pobierane. One powinny być pobierane zgodnie z prawem i nie widzimy tutaj 
potrzeby Ŝadnych zmian.  
 
Pkt. 7 
 
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.  
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Pkt. 7. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie nadania 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce w brzmieniu: 

 
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420/, Rada Miejska w Kielcach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Kielce  
Panu   Ryszardowi   Kaczorowskiemu. 
 

§ 2 
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta. 
 

§ 3 
 
Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia.” 
 
Jego Ekscelencja Ryszard Kaczorowski - jeden z czołowych działaczy 
emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej - jest po dziś dzień jedną z 
najwybitniejszych postaci polskiego Ŝycia politycznego i społecznego. Jako 
ostatni Prezydent RP rezydujący w Londynie stał się symbolem ciągłości 
między II a III Rzeczypospolitą. Jego dziewięćdziesięcioletnie Ŝycie 
nierozerwalnie związane z polskim doświadczeniem historycznym XX wieku, 
stanowi doskonały przykład postawy słuŜebnej wobec Ojczyzny. 
 
Prezydent Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w 
Białymstoku. W latach międzywojennych działał w harcerstwie. Po wejściu do 
Białegostoku Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r. R. Kaczorowski rozpoczął 
działalność w tajnym hufcu harcerskim, a w listopadzie 1939 r. został 
zaprzysięŜony w Szarych Szeregach. Pełnił w nich funkcję hufcowego, a 
jednocześnie był zastępcą chorągwi Szarych Szeregów i łącznikiem między 
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chorągwią a Komendą Główną Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu 1940 r. 
został komendantem Chorągwi Białostockiej Szarych Szeregów. 17 lipca 1940 
r. za działalność niepodległościową został aresztowany przez NKWD i więziony 
w Białymstoku, a następnie w Mińsku. W tym samy czasie jego rodzice zostali 
zesłani na 16 lat do Kazachstanu. 
 
1 lutego 1941 r. po ponad półrocznym śledztwie, sąd sowiecki w Mińsku skazał 
R. Kaczorowskiego na karę śmierci „przez rozstrzelanie za działalność w 
kontrrewolucyjnej organizacji Szare Szeregi, gdyŜ zmierzał do obalenia władzy 
sowieckiej na Zachodniej Białorusi” (cyt. za: Kierownictwo obozu 
niepodległościowego na Obczyźnie 1945-1990, Aleksander Szkuta (red), 
Londyn 1996, s. 148). 
 
W celi śmierci, z której w kaŜdej chwili mógł być wyprowadzony na 
rozstrzelanie, Ryszard Kaczorowski spędził sto dni. Po tym czasie sąd sowiecki 
złagodził karę śmierci na 10 lat cięŜkich prac na Kołymie i 5 lat zesłania na 
Syberii. Na miesiąc przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, w maju 
1941 r., R. Kaczorowski został przewieziony przez Władywostok, Tatarskie 
Wrota i Magadan na Kołymę. Tam w tzw. „Dolinie Śmierci” pracował 
niewolniczo po osiemnaście godzin dziennie w kopalni złota. 
 
W wyniku podpisania przez gen. Władysława Sikorskiego układu ze Związkiem 
Sowieckim (tzw. Układ Sikorski - Majski), w wyniku którego władze sowieckie 
ogłosiły „amnestię” dla Polaków aresztowanych i wywiezionych z Polski po 17 
września 1939 r., a takŜe zgodziły się na utworzeniu na terenie Związku 
Sowieckiego armii polskiej, Ryszard Kaczorowski wyszedł na wolność i został 
Ŝołnierzem armii gen. Władysława Andersa. Przewieziony został do Omska i 
przez Kirgizję nad Morze Kaspijskie. Po wielu miesiącach podróŜy w nie 
ludzkich warunkach, dotarł do Palestyny, gdzie dostał przydział do 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich, stanowiącej kontynuację Brygady Strzelców Karpackich 
wsławionej w walkach o Tobruk. Wraz z II Korpusem Polskich Sił Zbrojnych R. 
Kaczorowski przeszedł cały szlak bojowy w 1944 i 1945 roku na Półwyspie 
Apenińskim. Jako dowódca ośrodka łączności 3 Dywizji Strzelców Karpackich 
brał udział w bitwie pod Monte Cassino, a takŜe w walkach o Ankonę i Bolonię. 
 
Po cofnięciu przez aliantów uznania legalnym władzom polskim i ogłoszeniu 
demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ryszard Kaczorowski 
zamieszkał w Londynie. Na emigracji ukończył studia ekonomiczne i pracował 
jako księgowy w przemyśle brytyjskim. Jednocześnie działał społecznie w 
kręgach polskiej emigracji: był naczelnikiem a potem przewodniczącym 
emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego, w latach 1969-1988 organizował 
m.in. światowe zloty harcerskie we Włoszech, w Kanadzie, w Belgii i w Stanach 
Zjednoczonych. Był takŜe członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskich 
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Kombatantów, Zjednoczenia Polskiego na Wyspach Brytyjskich, Rady 
Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-
Kulturalnego w Londynie, Rady Polskiej Macierzy Szkolnej, Rady Instytutu 
Polskiej Akcji Katolickiej i innych organizacji emigracyjnych. Ryszard 
Kaczorowski działał takŜe w kręgach politycznych polskiej emigracji. W 1986 
roku z ramienia Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego został członkiem 
emigracyjnego parlamentu - Rady Narodowej. W Rządzie RP na Uchodźstwie 
premiera prof. Edwarda Szczepanika pełnił funkcję Ministra Spraw Krajowych, 
co wiązało się m.in. ze stałymi kontaktami z opozycją niepodległościową w 
Polsce. Prezydent Kazimierz Sabbat, doceniając ogromne zasługi, zdolności 
organizacyjne oraz duŜą znajomość spraw politycznych Polski i polskiego 
uchodźstwa, działając na podstawie art. 13 i 24 Konstytucji z dnia 23 kwietnia 
1935 roku wyznaczył w 1989 roku Ryszarda Kaczorowskiego na swego 
następcę. Po śmierci Prezydenta Sabbata w lipcu 1989 r. R. Kaczorowski objął 
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wraz z procesem demokratyzacji Ŝycia politycznego w Polsce w latach 1989-
1990, Polacy związani z opozycją niepodległościową i solidarnościową, zaczęli 
coraz bardziej dostrzegać w osobie Prezydenta RP rezydującego w Londynie 
bardzo istotny symbol i gwarancję ciągłości prawnej między II a III 
Rzeczypospolitą. Wraz z końcem Polski Ludowej, gdy w grudniu 1990 roku w 
demokratycznych wyborach powszechnych w Polsce, Prezydentem RP został 
wybrany Lech Wałęsa, Ryszard Kaczorowski podjął decyzję o przekazaniu mu 
insygniów głowy państwa - konstytucyjnych atrybutów władzy - tj. chorągwi 
Prezydenckiej II RP, oryginału Konstytucji RP z dnia 23 kwietnia 1935 r., 
wielkich pieczęci Kancelarii Prezydenta RP, a takŜe KrzyŜy Wielkich 
najwyŜszych odznaczeń państwowych - Orderu Orła Białego i KrzyŜa Polonia 
Restituta. Uroczystość przekazania insygniów odbyła się 22 grudnia 1990 r. na 
Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności obu Prezydentów oraz 
Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego i przedstawicieli 
polskiej emigracji. Wraz z przekazaniem insygniów prezydenckich zakończyła 
się trwająca blisko pół wieku misja legalnych władz Rzeczypospolitej 
zmuszonych do prowadzenia walki o Niepodległość Polski na emigracji. 
Prezydent Ryszard Kaczorowski został odznaczony najwyŜszymi orderami 
polskimi (m.in. najwyŜszym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego i 
Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski) oraz licznymi orderami 
zagranicznymi. W uznaniu zasług niepodległościowych Ojciec Św. Jan Paweł II 
nadał Mu Wielki KrzyŜ Orderu Piano. Prezydent Kaczorowski jest Honorowym 
Obywatelem kilkunastu miast polskich (m.in. Białegostoku, Supraśla, Krakowa, 
Zielonej Góry, Łukowa, Warszawy, Gdyni, Piastowa, Polic, Ostrołęki, Minska 
Mazowieckiego, Rzeszowa, Zakopanego, Krosna, Częstochowy, Jeleniej Góry, 
Tomaszowa Mazowieckiego) i doktorem honoris causa czterech polskich 
uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, 
Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W maju 1996 r. 



16 
 

Ryszard Kaczorowski otrzymał ustawą Sejmu RP prawa przysługujące 
Prezydentom RP po zakończeniu ich urzędowej kadencji. Od 1999 roku jest 
Honorowym Protektorem corocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej 
odbywającego się na trasie Kraków - Kielce. Wzorem Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego, na mecie Marszu w Kielcach Prezydent był obecny w 2001, 2003 
i 2007 roku. 
 
Pytam zatem Wysoka Radę, kto jest za tym, aby Ryszard Kaczorowski był 
honorowym obywatelem naszego miasta?  
 
Rada Miejska w Kielcach poprzez aklamację podjęła uchwałę  
Nr XXXIX/898/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Kielce. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo dziękuję za to, Ŝe wyraziliście w ten sposób wolę aby Pan Prezydent 
Ryszard Kaczorowski stał się obywatelem naszego miasta. Z wielką dumą 
pragnę równieŜ poinformować Ŝe Pan Ryszard Kaczorowski przyjął ten tytuł 
przez nas przyznany. Pozwólcie Ŝe odczytam fragment listu Pana Prezydenta: 
„ Z radością i wzruszeniem odebrałem decyzję Władz Miasta Kielce nadającą 
mi zaszczytne Honorowe Obywatelstwo Waszego Grodu. Tą wysoką godność 
przyjmuję w dowód uznania działań całej emigracji niepodległościowej, która  
w wyniku jałtańskiej zbrodni na narodzie polskim pozostała po II wojnie 
światowej na obczyźnie, by walczyć dalej – juŜ bezoręŜnie – o wolność  
i suwerenność ojczyzny. Mam przyjemność powiadomić, Ŝe przyjmuję podany 
termin wręczenie mi aktu nadania Honorowego Obywatelstwa w dniu 12 
sierpnia br.. Na ręce pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta składam dla 
Władz miasta Kielce wyrazy głębokiego uznania za działalność na rzecz 
kształtowania świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków oraz 
najlepsze Ŝyczenia dalszej owocnej pracy dla Miasta, powierzonego panów 
opiece. 
 
Radny Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej 
Z uwagi na powagę wydarzenia nadania tytułu Honorowego Obywatela nie 
zabrałem głosu przed, ale w imieniu Klubu naszego chcę złoŜyć oświadczenie. 
Przyznanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce jest wydarzeniem 
waŜnym dla nas radnych, mieszkańców naszego miasta. Przedstawiona 
kandydatura – Pan Prezydent Kaczorowski – człowiek wybitny, szlachetny, 
patriota walczący o wolność i demokrację. To bardzo dobrze, Ŝe tak wybitna 
osoba wyraziła zgodę na przyjecie honorowego obywatelstwa Kielc. Jesteśmy 
Mu za to wdzięczni wszyscy. Na radnych Platformy Obywatelskiej zniesmaczył 
sposób zgłaszania i wyboru na honorowego obywatela. Informacja o wyborze 
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Pana Kaczorowskiego, podkreślam osoby godnej tego tytułu, ukazała się  
w mediach bez Ŝadnej konsultacji z radnymi Platformy Obywatelskiej. Nie 
wiem czy była konsultowana z Klubem SLD. Chciałbym podkreśli ć, Ŝe 
Platforma Obywatelska juŜ w 2007 roku zgłaszała panu Prezydentowi 
kandydaturę pana Bartoszewskiego na honorowego obywatela Kielc. Oraz 
wielokrotnie kolega Machnicki na Konwencie zgłaszał kandydaturę Pana 
Bartoszewskiego. Mieliśmy nadzieję, Ŝe odbędzie się rzeczowa i konstruktywna 
dyskusja na temat kandydatur do tego honorowego tytułu jakim jest 
obywatelstwo Kielc. Proszę Państwa, nic bardzie mylącego. Takiej rozmowy nie 
było i kandydatura prof. Bartoszewskiego nie została uwzględniona, została 
odrzucona. Myślę, Ŝe Pan Kaczorowski tym sposobem potraktowania prof. 
Bartoszewskiego na pewno byłby zdziwionym, zniesmaczony. Chyba wielu  
z nas czuje tutaj to samo. Takie działania nie słuŜą wizerunkowi Kielc w Polsce 
i w świecie. Chciałbym jeszcze przytoczyć artykuł w Gazecie Wyborczej z dnia 
25.09.2008r., w którym pan Jarosław Karyś i mój kolega Władek Burzawa teŜ, 
wypowiedzieli się pozytywnie o prof. Bartoszewskim, Ŝe jest to dobry kandydat, 
ale tą kandydaturę naleŜy poddać pod dyskusję radnym. Niestety tak się nie 
stało, ktoś nie dotrzymał słowa. Szkoda, Ŝe rządzący w tym mieście wbrew 
zasadom samorządności i demokracji podjęli decyzję za pozostałych.  
Z opozycją równieŜ naleŜy rozmawiać gdyŜ nasze sprawy dla miasta są 
priorytetem tak samo jak dla kaŜdego mieszkańca, a szczególnie dla nas 
radnych. Tymczasem postawiono nas pod faktem dokonanym. Naszym zdaniem 
honorowe obywatelstwo Kielc powinno być przyznane prof. Bartoszewskiemu  
i panu Prezydentowi Kaczorowskiemu. Są te dwie osoby równorzędnie 
szlachetne, patrioci oddani w całości Polsce. Takich ludzi, autorytetów jest 
coraz mniej gdyŜ tak szybko odchodzą i naleŜało podjąć takie działania aby 
zrobić obydwóch naszych czcigodnych przedstawionych moich osoby. MoŜe 
naleŜało wziąć przykład z innych miast, np. Poznania gdzie honorowymi 
obywatelami zostały dwie osoby i nic się nie stało. Myślę, Ŝe w Kielcach tez 
byłoby to bardzo dobrze odebrane. Chce oświadczyć, Ŝe Pan prof. Bartoszewski 
jest nadal naszym kandydatem do przyznania tytułu honorowego obywatela. 
Wierzę, Ŝe w przyszłym roku honorowym obywatelem Kielc będzie pan prof.. 
Bartoszewski 
 
Radny Robert Siejka 
Panie Przewodniczący Marku pokazał pan jak moŜna popsuć wszystko. Ja chcę 
tylko wziąć w obronę pana Przewodniczącego Słonia, bo pan Przewodniczący 
dwukrotnie na Konwentach artykułował swoje poglądy i myśli na ten temat, 
apelował do nas, Ŝe jeśli mamy nadać to honorowe obywatelstwo to  
w atmosferze zgody. Ja nie słyszałem wówczas większych dyskusji ze strony 
radnych Platformy, więc tym bardziej się dziwię, Ŝe akurat dzisiaj trzeba 
wykorzystywać tę mównice do tego celu. NiezaleŜnie od tego, Ŝe pan prof. 
Władysław Bartoszewski jest bardzo znaną, zacną osobą i zapewne teŜ taki tytuł 
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by przyjął i by mu się naleŜał. Niemniej jednak dzisiaj mamy innego 
honorowego obywatela, juŜ po głosowaniu i mógł pan sobie to darować. 
 
Radny Jan Gierada 
Jestem radnym niezaleŜnym i ze mną teŜ nikt nie uzgadniał, ale mam smak, Ŝe 
tak się stało. 
 
Rany Jarosław Machnicki 
W odpowiedzi Przewodniczącemu Siejce – osobiście dwukrotnie 
podejmowałem taką dyskusję, która była ucinana i widocznie bywaliśmy na 
róŜnych Konwentach. 
 
Pkt. 7. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2009 rok 
(projekt nr 1).  
Przyjęcie tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów budŜetu Miasta 
o kwotę 667 634 zł oraz zwiększenie planu wydatków o tą samą kwotę. Nastąpi 
równieŜ likwidacja części rezerwy budŜetowej w kwocie 75 000 zł oraz zmiany 
w zadaniach inwestycyjnych rocznych oraz w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym na lata 2009 – 2011. W pierwszej części projektu uchwały 
wnioskujemy o zgodę na zwiększenie planu dochodów w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie oraz o taką samą kwotę tj. o 223 179 zł zwiększenie planu 
wydatków. Środki te biorą się z odpłatności za posiłki oraz inne dochody własne 
tej jednostki budŜetowej a przeznaczone byłyby na utrzymanie i na wydatki 
bieŜące. W dalszej części projektu zapisy dotyczą środków zgromadzonych w 
ramach lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych tj. „Budowa wodociągu w ul. 
Bobrowej, Stokowej” oraz „budowa Placu zabaw w os. Pionier”. 
Proponujemy zwiększenie dotacji podmiotowej dla DŚT w kwocie 55 000 zł ma 
dofinansowanie bieŜącej działalności w sezonie letnim.  
Z działu 900 proponuje się przenieść plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 
1 050 000 zł z zadania „budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego” na 
zadania „przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale 
mieszkalne” oraz „budowa kanału sanitarnego w ul. Bobrzańskiej, laskowej, 
Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej”.  
Wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 450 000 zł i 
proponujemy przeznaczyć te środki na: 

1. objecie przez Miasto Kielce 220 000 nowych akcji w spółce KORONA 
S.A. o wartości nominalnej 10 zł kaŜda. Dofinansowanie Spółki poprzez 
wniesienie kapitału w formie gotówki pozwoli jej na zgromadzenie 
środków własnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
Spółki.  
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2. dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – autodrabiny SD-37 dla 
Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach w kwocie 
200 000zł, 

3. dofinansowanie kwotą 50 000 zł Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 
na uruchomienie większej ilości patroli słuŜb ponadnormatywnych 
Policji. 

Na powyŜsze cele proponuje się przenieść plan wydatków inwestycyjnych z 
zadań opisanych w uzasadnieniu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po 
przeprowadzonych przetargach na ich realizację. 
Do projektu jest jeszcze autopoprawka związana z tym, Ŝe 120 000 zł 
przeznaczamy na oświetlenie Cmentarza na Cedzynie, a środki na ten cel 
proponujemy przeznaczyć z rezerwy ogólnej budŜetowej Miasta.  
Wnoszę o uchwalenie zapisów tego projektu uchwały. 
 
Radny Robert Siejka 
Chciałem się odnieść do tej konieczności, jak zaznaczono, objęcia kolejnych 
udziałów w Spółce KORONA KIELCE. Z jednej strony mnie to nie dziwi, Ŝe 
kolejne 2 200 000 zł pan Prezydent proponuje wpompować w tą miejska spółkę, 
która za ubiegły rok przyniosła straty, bo jak się powiedziało „a” i podjęto taką, 
a nie inną decyzję, Ŝe Miasto utrzymuje ten Klub, to trzeba powiedzieć i „b”. 
Niestety w polskim alfabecie jest jeszcze duŜo liter i moje obawy są związane  
z tym, Ŝe kiedyś dojdzie do „z” i miejmy tego świadomość, bo te pieniądze to 
juŜ jest 10 mln 200 tys. zł. W związku powyŜszym mam pytanie bardziej do 
pana Prezydenta niŜ do pani Skarbnik. Mianowicie jak długo pan Prezydent 
planuje utrzymywanie KORONY na miejskim garnuszku, co zrobiono do tej 
pory w celu znalezienia strategicznego sponsora, który odkupiłby udziały tej 
spółki od miasta, bo przypomnę minął rok i ostatnie bardzo waŜne dla mnie 
pytanie, na które odpowiedź być moŜe rozjaśni nam trochę sprawę związaną  
z szukaniem strategicznego sponsora dla tego Klubu, otóŜ panie Prezydencie 
chciałbym, aby nam pan dzisiaj odpowiedział czy prawdą jest, Ŝe istnieje, w jak 
do tej pory tajnej umowie kupna udziałów KORONY od Kolportera, zapis 
mówiący o ewentualnym prawie do pierwokupu udziałów przez Kolporter S.A. 
Bo jeśli taki zapis istnieje to ja się wcale nie dziwie, Ŝe tak trudno dzisiaj 
znaleźć powaŜnego strategicznego sponsora dla tego Klubu. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja chciałbym zauwaŜyć jedną rzecz. Panie Przewodniczący Siejka myślę, Ŝe 
powinniśmy się cieszyć, Ŝe KORONA jest w ekstraklasie, bo to KORONA jest 
naszym jakby promotorem i wizji naszego miasta. To my powinniśmy się 
cieszyć z tego. Ja jestem zwolennikiem Ŝeby większe pieniądze przeznaczyć na 
KORONĘ dlatego Ŝe na starcie nasz Klub KORONA powinien dobre wyniki 
osiągać w rozgrywkach. JeŜeli będzie miał dobre wyniki i dobrze się lokował  
w tabeli ekstraklasy to cena jego będzie znacznie wyŜsza. Ja nie rozumiem jakie 
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jest pana podejście do tego. Czyli fobie ma pan przeciwko KORONIE czy coś 
takiego? Nie rozumiem. Dziękuję. 
 
Radny Jarosław Karyś 
W dwóch kwestiach chciałbym zabrać głos. Po pierwsze cieszę się panie radny 
Marku Wołowcu, Ŝe nagle zmieniliście zdanie i popieracie KORONĘ, bo jak 
pamiętam kupno tej KORONY to było właśnie dzięki nam, a nie nikomu 
innemu, to znaczy, między nami, głosowało tylko dwa Kluby radnych za 
kupnem. Teraz widzimy, Ŝe decyzja była słuszna. Gdyby nie ta decyzja wtedy 
KORONA nie byłaby na pewno w ekstraklasie, bo stracilibyśmy wszelkie 
moŜliwe szanse. Ale mylić się moŜe kaŜdy ja to rozumiem, Ŝe jest to przyznanie 
się do pewnej winy i do popełnienia błędu. JeŜeli mówimy tutaj o wypowiedzi 
pana radnego Siejki, panie radny ja przypominam, Ŝe my podejmując tę decyzję 
o kupnie KORONY zdawaliśmy sobie doskonale sprawę Ŝe ona będzie 
kosztowała co roku pewną kwotę i ta kwota którą w tej chwili przeznaczamy na 
Klub jest jakby kontynuacją podjętej wtedy decyzji. Tego nikt nie ukrywał, Ŝe 
KORONA KIELCE będzie kosztowała określone kwoty. Myślę, Ŝe w związku  
z tym, Ŝe KORONA jest w ekstraklasie o strategicznego inwestora w tym 
zakresie nie będzie trudno i na pewno będzie to kwota zupełnie inna niŜ te które 
do tej pory miasto zainwestowało w KORONĘ. Na pewno duŜo, duŜo większe.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Chciałem powiedzieć na temat KORONY ale we wstępie chciałem się odnieść 
do wypowiedzi pana Jarosława Karysia. Panie Jarosławie my nie głosowaliśmy 
przeciw i nie byliśmy przeciwko temu Klubowi a szczególnie ja, bo jestem 
proszę pana bardzo emocjonalnie z tym Klubem związany, na pewno nie tak jak 
pan. Ale brak nam było pełnych informacji i dlatego taka była nasza postawa.  
W tym momencie uwaŜamy, Ŝe zespół jest w ekstraklasie, chwała za to 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, i uwaŜamy, Ŝe póki co ten Klub 
trzeba wspierać. Powiem tak, oczywiście dobrze byłoby Ŝeby się ten sponsor 
strategiczny pojawił i on moŜe się pojawić, ale szanowni państwo, jestem 
przekonany, Ŝe w momencie gdy okaŜe się Ŝe ten zespół w ekstraklasie będzie 
zajmował dobre miejsce i warto w ten zespół inwestować. Dlatego mam tą 
świadomość i to mogę mówić otwarcie Ŝe ta kwota 2,5 mln zł jest na razie za 
mała i na pewno trzeba tę sumę zwiększyć. Ale jeśli ten zespół w ekstraklasie  
w pierwszej rundzie dobrze się zaprezentuje to jest taka szansa, Ŝe takowy 
sponsor strategiczny się pojawi. Ja mam prośbę jednakŜe z racji tej, Ŝe jest to 
Klub miejski, finansowany przez miasto chciałbym usłyszeć od Zarządu 
odpowiedź na takie pytanie: czy jest jakaś polityka promowania w tym Klubie 
wychowanków zespołu kieleckiego? Podam przykład – Barcelona – tam 
większość zespołu to wychowankowie. I nieprawdą jest, Ŝe tylko kupieni 
zawodnicy mogą osiągnąć wysoki poziom. Chciałbym Ŝeby Zarząd stworzył 
taka ścieŜkę, aby najlepsi spośród młodych zawodników, utalentowani jak 
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chociaŜby Gawęcki, Jamróz trafiali do tego zespołu i mieli szanse gry  
w pierwszym zespole, a Ŝeby zespół nie opierał się tylko na zawodnikach 
kupionych z zewnątrz.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Chciałbym się odnieść zarówno to wątku podniesionego przez moich 
przedmówców tzn. KORONY jak i do innego wątku, o którym zaraz powiem. 
Tutaj praktycznie rzecz biorąc prowadzenie teraz rozmowy na temat Klubu 
KORONA KIELCE jest jak najbardziej zasadne. Nasze wątpliwości, które były 
artykułowane wcześniej wynikały po prostu z niewiedzy i braku pewnej wizji  
i konsekwencji finansowych z nich wynikających. W tej chwili sytuacja jest 
korzystna, moŜna powiedzieć, Ŝe te pieniądze, które zostały zainwestowane nie 
zostały zmarnowane. Ale jednocześnie rodzą się pytania jak będzie przebiegało 
to właścicielstwo miasta nad Klubem, jak długo? Czyli odpowiedź chcielibyśmy 
usłyszeć zarówno od Rady Nadzorczej, którą reprezentują przedstawiciele 
Urzędu Miasta, jak i od Prezydenta przede wszystkim, jak długo będziemy 
oczekiwać na tego sponsora strategicznego. To jest jakby rzecz w tym 
momencie najwaŜniejsza. Oczywiście, Ŝe nie chodzi o to, Ŝe mamy to określi ć 
na dzień czy nawet miesiąc, ale musimy mieć po prostu pewną klarowną 
sytuację. Pan Prezydent oświadczył, Ŝe 30 % chce zachować akcji dla Miasta. 
TeŜ jest to praktycznie decyzja pana Prezydenta. My jako Rada podnosząc rękę 
chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego akurat 30, co za tym się kryje. To są te nasze 
wątpliwości, które mają się nijak absolutnie, jeśli chodzi o Klub KORONA 
KIELCE, jego aspiracje i dalszą działalność. Ktoś opacznie to rozumuje  
i próbuje nam przypisać łatkę kogoś, kto jest przeciwko takiemu 
profesjonalnemu Klubowi. To jest jeden wątek. Chciałbym się odnieść równieŜ 
do wątku projektu modernizacji koncepcji architektonicznej dotyczącej budynku 
Kapitulna, po Przedszkolu oraz Kina Moskwa. Jest taka ogólna koncepcja, która 
ma być jakby opracowana. Ale pytanie moje jest bardzo konkretne czy zapisane 
tam, w tej uchwale zapisy dotyczące moŜliwości wyburzenia tych budynków lub 
ich całkowitej modernizacji zmieniającej ich kubaturę, bryłę, elewację, itd. są 
podyktowane jakim interesem, jaki cel ma przyświecać, co ma być po prostu w 
to miejsce ujęte? Ja praktycznie rzecz biorąc reprezentuję swój pogląd Ŝe nie 
naleŜy dopuścić do wyburzenia tego budynku przy ul. Kapitulnej 4. Dlatego 
inwestor który wydaje pieniądze nie moŜe zakładać takiej sytuacji Ŝe to 
wyburzenie w koncepcji architektonicznej nastąpi. Dlatego wszelka 
modernizacja i koncepcja architektoniczna, która nie narusza tej bryły budynku, 
która się świetnie wkomponowuje we Wzgórze Zamkowe i jest cennym 
zabytkiem historycznym, jest w tym momencie zupełnie innym zapisem tej 
uchwały. czyli proponuję ograniczyć ten zapis tylko do zapisu o modernizacji, 
adaptacji tego budynku ale bez jego naruszania bryły i konstrukcji.  
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Radny Robert Siejka  - ad vocem 
Ja w trybie ad vocem oczywiście nie do wypowiedzi pana Przewodniczącego 
Marka Wołowca bo jaki jest koń i co rozumie z wypowiedzi innych koni kaŜdy 
ma okazję widzieć i słyszeć. Natomiast ad vocem do wypowiedzi pana 
Przewodniczącego Karysia. Pan Przewodniczący Karyś stwierdził, Ŝe 
podejmując decyzję, oczywiście mówił tu o dwóch Klubach, w sprawie zakupu 
KORONY tu zacytuję: „zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, Ŝe ona będzie 
kosztowała co roku pewna kwotę”. OtóŜ panie Przewodniczący mieliśmy róŜne 
świadomości, chociaŜ ja tej decyzji z wami nie podejmowałem, bo ja wtedy 
dokładnie słyszałem jak była mowa o roku, góra dwa lata dokładania czy 
inwestowania w KORONĘ, ale tak naprawdę była mowa o roku i poszukiwaniu 
jak najszybciej sponsora, który zabezpieczyłby ekstraklasę w Kielcach. O tym 
mówiliśmy wtedy. Dzisiaj słyszę, Ŝe co roku mamy świadomość, Ŝe będziemy 
dokładali. OtóŜ ja panu powtarzam, Ŝe mojej zgody na to nie ma Ŝeby co roku  
i nie wiadomo jeszcze jak długo do KORONY dokładać, co nie oznacza, Ŝe 
jestem przeciwnikiem KORONY jak tu niektórzy twierdzą po tych moich 
pytaniach. Ja na razie zadałem tylko 3 pytania do pana Prezydenta, jedno dla 
mnie bardzo istotne i nie wiem moŜe pan Przewodniczący Karyś zna odpowiedź 
na to ostatnie pytanie, to gratuluję, a jak nie to moŜe chciałby poznać odpowiedź 
czy jest w umowie zapis o prawie pierwokupu dla Kolportera czy nie ma. I tyle. 
 
Radny Marian Kubik 
Ja tylko króciutko. Pierwsza rzecz to cieszę się, Ŝe na temat KORONY 
mówimy, bo jakbyśmy nie podjęli tej decyzji to byśmy nie mówili w ogóle i nie 
wiadomo, jaka by była sytuacja, pewnie byśmy byli w III czy IV lidze. Druga 
rzecz to tak do końca bym się nie zgodził nawet z moim kolega Jackiem 
Wołowcem tak do końca. Dlaczego? Dlatego, Ŝe nie jest to tak, moŜe za bardzo 
rozdmuchane, Ŝe jakiś Arab miał ochotę kupić czy jakiś inny. Wiemy doskonale 
w tym czasie jak była ekstraklasa i był Kolporter Korona to nie było ani jednego 
zawodnika z juniorów, z młodzieŜy, jeśli chodzi o Klub, natomiast teraz jest juŜ 
pięciu w szerokiej kadrze, więc nie jest tak źle, jeśli chodzi o pierwszą druŜynę. 
Z tego, co ja wiem, jeśli chodzi o młodą ekstraklasę, to w szerokiej kadrze było 
20 zawodników, tych młodych juniorów. TakŜe nie jest tak do końca. Wiadomo, 
Ŝe nie moŜe tak być, Ŝe mają sami młodzi nasi grać, bo juŜ w tej chwili jest tak, 
Ŝe wchodzimy do ekstraklasy to sami młodzi by nie podołali. Jak ja pamiętam 
była mowa teŜ w tym czasie, nie było powiedziane czy na rok było powiedziane 
jak pan Prezydent wskazywał, Ŝe dobrze by było abyśmy weszli do ekstraklasy 
jest to wtedy większa moŜliwość znalezienia sponsora i wtedy wiadomo jest juŜ 
inna cena. Nie wiem czy to potrzebnie musimy tak dyskutować, moŜe to  
i potrzebne Ŝeby trochę podyskutować. Ale mówię, Ŝe nie jest tak do końca jak 
nam się wydaje. Na Komisji Sportu rozmawialiśmy na ten temat parę razy. 
Będzie okazja spotkać się, jak juŜ mówiłem moim kolegom radnym z Komisji, 
we wrześniu to porozmawiamy. Myślę, Ŝe tak źle znów nie jest. 
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Radny Jarosław Karyś 
Jesteśmy w punkcie 1 to jest budŜet, a zaczęli śmy rozmawiać o KORONIE. 
Taka jest natura rzeczy. Ja tylko chciałem się odnieść do wypowiedzi pana 
radnego Siejki. To, Ŝe Klub KORONA KIELCE jest Klubem miejskim to 
wiemy wszyscy i jest to pewna oczywistość. To, Ŝe mamy obowiązek  
w związku z tym, Ŝe to jest nasza własność pewne finansowe naleŜności, pewne 
finansowe zobowiązania wobec tego Klubu, to to jest teŜ pewna oczywistość  
i myślę, Ŝe nie będziemy o tym dyskutować. To, Ŝe Klub na tę chwilę nie 
przynosi dochodu to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, Ŝe tylko w momencie 
wejścia do ekstraklasy będziemy mieli szansę uzyskania dodatkowych środków 
między innymi z firm, które ekstraklasę sponsorują. Chcę powiedzieć tylko 
jedno – na pewno nie są to stracone pieniądze i to teŜ powinna być oczywistość, 
równieŜ dla pana radnego Siejki. 
 
Radny Jan Gierada 
Słuchając wypowiedzi niektórych kolegów radnych jestem przekonany, Ŝe 
zaczyna się kampania wyborcza. Z ludzi, którzy byli przeciwnikami nagle robią 
się orędownikami. Ktoś powiedział, Ŝe człowiek inteligentny to jest taki, który 
umie się przystosować do okoliczności. Osobiście tego nie lubię, bo wygląda mi 
to w pewnym, sensie i na demagogię i czasami teŜ na obłudę. My jesteśmy radni 
Kielc nie Lechówka czy Woli Łagowskiej dlatego mi się wydaje, Ŝe ta dyskusja 
jest zbędna. KaŜdy wie jak ma głosować. I na forum tutaj mównicy 
pokazywanie populizmu, co by było gdyby nie było nic nie daje. I tak połowa 
tych radnych w następnej radzie nie zasiądzie. Niech kaŜdy głosuje tak jak mu 
dyktuje sumienie. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Ja ad vocem jedno zdanie do pana Mariana Kubika, a mianowicie panie 
Marianie mnie nie chodzi o to Ŝeby w tym momencie grało 10 wychowanków  
z Kielc tylko chodzi o stworzenie pewnej drogi, pewnej polityki. Niestety panie 
Marianie problem polega na tym, Ŝe ja w sporcie zawodowym funkcjonowałem, 
a pan nie i wiem na czym to polega. Ja myślę, Ŝe jeśli byłby to Klub gdzie 
sponsorem byłaby osoba prywatna czy firma to dzisiaj byśmy tutaj nie 
rozmawiali na ten temat. Ale jeśli to jest klub miejski i praktycznie kaŜdy 
obywatel ten klub w jakiś sposób finansuje to obywatele chcą wiedzieć duŜo na 
ten temat co się dzieje w klubie jakie środki kiedy i po co. I dlatego ta dyskusja 
moim zdaniem jest uzasadniona. Bo powiem szczerze my jako Komisja Sportu 
wielokrotnie zadawaliśmy konkretne pytania i praktycznie od listopada nie 
otrzymaliśmy Ŝadnych miarodajnych informacji. Dlatego temat bez przerwy 
drąŜymy.  
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Radny Jarosław Machnicki 
Miałem się nie odzywać, ale kolega Gierada sprowokował mnie do tego. Jeśli  
w następnej Radzie połowa nie będzie miała moŜliwości przemówienia to 
jeszcze spróbuję coś powiedzieć w tej Radzie. Przede wszystkim kieruję swoje 
słowa do pana Przewodniczącego Karysia. Ja wiem, Ŝe pańska formacja ma 
takie ambicje dzielenia na tych co tu co tam. Być moŜe w sprawie KORONY  to 
wy jesteście patriotami my zaledwie pseudo. MoŜna wprowadzić jeszcze inne 
określenia na przykład krypto, ale chciałem przypomnieć, niech pan sobie 
przeczyta protokół z tamtej sesji i uwzględni czy otrzymaliśmy odpowiedzi na 
bardzo podstawowe pytania. Po pierwsze bilans otwarcia, po drugie bardzo 
ciekawa odpowiedź była w kwestii zakupu akcji za złotówkę. Po tygodniu 
okazało się, Ŝe to jest moŜliwe ale na tej sesji na powiedziano, Ŝe nie znamy się 
na prawie i Ŝe to jest niemoŜliwe. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Przysłuchiwałem się tej debacie i tu rzeczywiście padły tylko trzy pytania 
sformułowane przez pana Siejkę i jedno pana Marcinkowskiego. Pan zadał 
pytanie jak długo Miasto będzie finansować KORONĘ. Ja osobiście jestem 
przygotowany do tego, Ŝe zawsze. Chciałbym was równieŜ do tego przekonać, 
Ŝe być moŜe tak trzeba będzie. Za to czy tak będzie? Najprawdopodobniej nie. 
Dlatego Ŝe miałem świadomość i ci, którzy się znają na futbolu wiedzą, Ŝe 
będąc w I lidze nie mieliśmy szansy znalezienia sponsora. Będąc w ekstraklasie 
takie szanse są bardzo duŜe, ale to będzie kosztować i będziemy stawiać 
warunki, które nie będą równieŜ nas pozbawiać wpływu na losy tego Klubu, bo 
juŜ kiedyś popełniono takie błędy. Przypomnę albo uświadomię tym, którzy nie 
wiedzą, jaka jest róŜnica pomiędzy I liga a ekstraklasa. W ekstraklasie są duŜe, 
milionowe pieniądze zewnętrzne, które wpłyną do tego Klubu. Dlatego musimy 
równieŜ umieć to szacować. Teraz czy jest prawdą, Ŝe Kolporter ma prawo 
pierwokupu? Po pierwsze Kolporter nie był właścicielem nigdy Klubu Korona 
tylko pan Krzysztof Klicki, po drugie taki zapis w umowie jest. On jest 
stosowany zgodnie z prawem zabezpieczający sprzedającego do tego, Ŝe my 
następnego dnia za dwa złote nie sprzedamy tego zespołu. Za to jak to wygląda 
w praktyce to chciałbym państwu Ŝebyście nie podejrzewali, Ŝe to jakaś 
szarlataneria, to się stosuje wielokrotnie w biznesie. Polega to na tym, 
przypominam, Ŝe jest to spółka komunalna, a więc podlega róŜnym procedurom 
i równieŜ sprzedaŜ akcji tych 70 % o których mówiłem, co by było takim moim 
marzeniem i planem, musi podlegać ofercie publicznej. W momencie kiedy ktoś 
da najlepszą okazję, najlepsza ofertę, równieŜ nie tylko co do ceny, ale równieŜ 
do warunków, mamy obowiązek zapytać pana Klickiego czy za te pieniądze i na 
tych warunkach on by nie chciał tego kupić. JeŜeli nie chce to wtedy 
podpisujemy kontrakt z tym który to wygra. Wydaje mi się, Ŝe to jest uczciwe. 
Ale takie insynuacje Ŝe my sprzedamy panu Klickiemu za złotówkę pompując 
tam miliony są oczywiście niczym nieuzasadnione. Myślę, Ŝe tutaj zamkniemy 
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tę sprawę. Niechciałbym się odnosić bo sprawa Korony to jest sprawa 
emocjonalna, proponuję ja zamknąć. Za to chciałbym się odnieść do 
wypowiedzi pana Marcinkowskiego. Mianowicie wie pan, czym się róŜnimy, 
tak się zastanowiłem przez moment – dlatego, Ŝe pan wie, Ŝe nie naleŜy tego 
burzyć, a ja tego nie wiem. I dlatego powinni to robić fachowcy. JeŜeli 
rozwojem naszego miasta zajmą się ci, którzy są do tego powołani, mają 
odpowiednie szkoły za sobą to to miasto będzie piękne. JeŜeli będą to robić 
urzędnicy lub nawet radni to myślę, Ŝe skazujemy je na poraŜkę. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/899/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2009 rok. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń przekazał prowadzenie obrad Pani Joannie 
Grzeli Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. 
 
Pkt. 7. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 2009 rok 
(projekt nr 2).  
Przyjęcie tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów o 557 560 zł, 
planu wydatków o tą samą kwotę oraz zmniejszenie rezerwy budŜetowej o 
kwotę 31 000 zł. Najistotniejsze zapisy tego projektu uchwały SA następujące – 
Pamiętacie Państwo, Ŝe na którejś poprzedniej sesji zabezpieczaliśmy w 
budŜecie gminy 1,2 mln zł na realizacje Projektu systemowego „Działanie 
szansą na przyszłość”, jest to projekt realizowany przez MOPR. Środki na ten 
cel zostały juŜ zwrócone przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w związku z tym 
istnieje szansa Ŝeby te środki zagospodarować inaczej. Dlatego proponujemy 
Ŝeby je przeznaczyć na sfinansowanie wkładu własnego miasta, który powinien 
wynosić 40 % w związku z planowana realizacją programu wieloletniego pn. 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Następna sprawa, która jest zapisana 
w tym projekcie dotyczy kwoty 1 267 933 zł na odprowadzenie przez Gminę 
Kielce naleŜnego podatku VAT od przeprowadzonej transakcji wniesienia jako 
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wkładu niepienięŜnego (aportu) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z 
o.o. prawa własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach pomiędzy ulicami 
Domaszowską i Leszczyńską. Ten podatek zostanie nam zwrócony, ale niestety 
ten czas będzie trochę odległy. Proponujemy likwidację części ogólnej rezerwy 
budŜetowej w wysokości 26 tys. zł i przeznaczenie jej dla Muzeum Zabawy  
i Zabawek w formie dotacji podmiotowej. Środki te Muzeum przeznaczy na 
koszty wydania albumu jubileuszowego z okazji 30 rocznicy powstania tej 
placówki. W ślad za duŜym zainteresowaniem rodziców opieka dzieci do lat 3 w 
śłobkach Samorządowych naszego miasta proponujemy przeznaczyć, 
zwiększyć wydatki bieŜące o kwotę 60 tys. zł na przystosowanie dodatkowych 
pomieszczeń i na zakup sprzętu i wyposaŜenia Ŝeby moŜna było te dodatkowe 
dzieci przyjąć. Pieniądze na ten cel pochodziłyby z pozytywnie rozstrzygniętych 
postępowań sądowych z tytułu zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu 
Miejskim Św. Aleksandra. Proponujemy takŜe przeznaczyć kwotę 550 tys. zł na 
zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg oraz Wydział 
Edukacji Pn. „Modernizacja budynku SP Nr 7 przy ul. Szkolnej”. Wnoszę o 
uchwalenie proponowanych zmian. Po tych zmianach nasz budŜet będzie 
wyglądał zupełnie inaczej od planowanego dochody to jest kwota 
800 548 231zł, wydatki 977 755 683 zł, a suma budŜetowa, budŜet ogółem 
przekroczył juŜ miliard złotych i wynosi 1 005 065 110 zł. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Na poprzedniej sesji zadałem pytanie dotyczące budŜetu naszego miasta czyli 
wiadomo, Ŝe sytuacja budŜetowa naszego miasta jest taka sama jak w całej 
Polsce, wszystkich miast. Chciałem zapytać pani Skarbnik o jedną sytuację: jaka 
jest na dzień dzisiejszy dziura budŜetowa, bo strona dochodowa na pewno się 
zmniejszyła. My jako radni chcielibyśmy wiedzieć jaka powstała dziura 
budŜetowa, w jaki sposób miasto chce tę dziurę budŜetowa zniwelować? 
Poprzez deficyt czyli zadłuŜanie miasta czy przesunięcia w wydatkach 
inwestycyjnych czyli rezygnacja z inwestycji prorozwojowych czy 
prospołecznych. To jest bardzo waŜne, bo my tutaj głosujemy nad 
przesunięciami w budŜecie nad zwiększaniem wydatków budŜetowych, a my 
jako radni świadomi podejmowania decyzji chcielibyśmy dokładnie czytelną 
sytuację finansową miasta znać, bo myślę, Ŝe to jest podstawa do 
jakiegokolwiek działania. Na dzień dzisiejszy takiej sytuacji nie ma. Ja prosiłem 
w poprzedniej sesji Ŝeby pani mi przedstawiła, ja zadałem takie pytanie 
dostałem polityczną odpowiedź od pana Syguta. Ale to była polityczna, a ja 
chciałem teraz odpowiedź od pani jak nastąpi nowelizacja budŜetu strona 
dochodowa czy rozchodowa. 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Cieszę się, Ŝe moja odpowiedź nie będzie polityczna, bo właśnie o taką mi 
chodzi. To po pierwsze. A po drugie to jakoś tak się dziwnie składa, Ŝe ja juŜ 
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wiedziałam, Ŝe pan to pytanie zada. Właśnie Ŝe pan zada to pytanie. 
Przygotowałam sobie kupę papierów, bo wiedziałam Ŝe pan Wołowiec na 
pewno zada mi takie pytanie. Powiem tak: duŜe pomylenie pojęć pan w tym 
swoim pytaniu wprowadził ale ja odniosę się jakby zapominając o tych 
niedociągnięciach w pytaniach. Sytuacja jest taka – generalnie jest kryzys, to juŜ 
nie nazywamy spowolnieniem gospodarczym ale kryzys i ani w tym mieście ani 
w tym kraju nikt temu kryzysowi nie jest winien. Niemniej jednak na barki 
mieszkańców całego kraju i oczywiście niestety gmin i miast spada odium tego 
całego Kryzysu. Myśmy wspominali o tym, Ŝe śledzimy cały czas to co się 
dzieje w kraju, jakie są konsekwencje dla budŜetu państwa i jak te ujemne 
konsekwencje w budŜecie państwa mogą mieć wpływa na budŜety samorządów. 
OtóŜ dopiero 7 lipca rząd ogłosił , jak państwo wiecie, wszystkie wskaźniki  
i zmiany jakie będzie wprowadzał do swojego budŜetu. Myśmy byli przekonani 
o tym, bo to tak się nie działo do tej pory, jest to ewenement, Ŝeby korygować 
tak budŜet państwa, myśleliśmy Ŝe w ślad za tym pójdą informacje  
z Ministerstwa Finansów korygujące jakby informację pochodząca jeszcze  
z października ubiegłego roku dotyczącą planowanych wpływów z udziałów  
w dochodach z budŜetu państwa do gmin. OtóŜ dowiedzieliśmy się, bo 
niecierpliwiliśmy się dlaczego tego nie ma, zadzwoniliśmy i Ministerstwo 
Finansów nas poinformowało, Ŝe takich informacji gminy nie otrzymają, a mają 
jakby same sobie wyliczyć jakie korekty powinny w tych dochodach, jakich 
korekt w tych dochodach powinny dokonywać na podstawie informacji, która 
jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odsyłam 
państwa do tej strony. To są informacje które równieŜ moŜna było wyczytać  
w Rzeczpospolitej. Jest taka sprawa, Ŝe do gmin nie wpłynie w tym roku  
w stosunku do planowanej kwoty 3,6 miliarda złotych. Przyjmując te wszystkie 
wskaźniki które się zgodnie z informacja ustna z Ministerstwa nie zmieniają 
więc dla gminy Kielce pozostaje wskaźnik z 2008 roku z października, to 
powinniśmy skorygować budŜet po stronie dochodów o kwotę 28mln zł. Jest to 
kwota bardzo powaŜna. Co my teraz chcemy państwu zaproponować. 
Oczywiście to nie jest tak Ŝe my w ogóle jesteśmy zaskoczeni Ŝe będziemy 
korygować. Ja liczyłam optymistycznie na 20 mln zł, a 28 trochę mnie 
zaskoczyło. I to nie jest, przepraszam za wyraŜenie, pstrykniecie placów, Ŝeby 
się przygotować na taka korektę. Jesteśmy bardzo mocno zapracowani nad tym 
Ŝeby państwu na sesji we wrześniu zaproponować zmiany w budŜecie na 2009 
rok. Wtedy zaproponujemy szczegóły zmian, a dzisiaj powiem tylko tak – na 
pewno pamiętacie państwo, Ŝe jak przedstawialiśmy Wam tzw. nadwyŜkę 
operacyjną, to jest ta równica pomiędzy dochodami bieŜącymi miasta, a 
wydatkami bieŜącymi, i mówiliśmy o tym, Ŝe z tej nadwyŜki operacyjnej 
chcemy zapłacić wszystkie kredyty, raty które przypadają na ten rok wraz  
z odsetkami oraz Ŝe jeszcze z tej części która zostanie chcemy przynajmniej 
część, wtedy była o w granicach 60 %, inwestycji rocznych sfinansować. Dzisiaj 
jak weźmiemy ołówek jak to sobie zapiszemy jeszcze raz to wygląda na to Ŝe 
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jeśli planowane dochody w tej części własnych dochodów, poza udziałami  
w dochodach budŜetu państwa, będą szły jak to widzimy i raczej nie ma 
zagroŜeń, przynajmniej na razie tak się wydaje to nie sfinansujmy z nadwyŜki 
operacyjnej właśnie rocznych inwestycji. To by oznaczało, Ŝe roczne inwestycje 
będziemy musieli sfinansować z kredytu. My przeanalizowaliśmy juŜ roczne 
inwestycje i zrobiliśmy taką debatę wśród wszystkich kierowników jednostek  
i Wydziałów, którzy są odpowiedzialni za realizację tych inwestycji i muszę 
powiedzieć, Ŝe w większości przypadków, poniewaŜ są to głównie inwestycje 
drogowe, w oświacie i w sporcie, i jak państwo wiecie są one praktycznie juŜ na 
ukończeniu, tam się nic juŜ zatrzymać się nie da, to trzeba pokończyć wszystko. 
Te wydatki my musimy po prostu sfinansować. Natomiast robimy analizę 
bardzo szczegółową Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tej części, która 
dotyczy wydatków 2009 roku i powiem, Ŝe tutaj bardzo mocna pracowaliśmy 
nad tym i czekamy na wyniki dlatego, Ŝe część z tych inwestycji będzie musiała 
być przesunięta w czasie. Ale na pewno nie dotyczy to tych, które są 
współfinansowane środkami unijnymi. Te na które jesteśmy juŜ na listach 
indykatywnych, powiem państwu Ŝe został wysłany wniosek Do PARP na 
realizacje tego duŜego programu komunikacyjnego i ten program jako pierwsi 
złoŜyli śmy i jako pierwszy będzie on oceniany przez Komisję Europejską. 
śadne miasto, Ŝadna gmina jeszcze takiego wniosku nie złoŜyło. Na te zdania 
będą potrzebne kredyty na wkład własny. Rozmawiamy z bankami, z innymi 
instytucjami, bo się pojawiają inne rozwiązania ciekawe równieŜ i te które są 
najbardziej efektywne finansowo będą przez nas państwu na pewno 
proponowane. Tak się przedstawia sytuacja na dzisiaj. Natomiast ja mogę 
powiedzieć ze swojej strony Ŝe, jak ja to mówię, będę przekonywać pana 
Prezydenta i moich kolegów do tego Ŝeby nie wprowadzać do planu nowych 
inwestycji natomiast bardzo mocno musimy się dzisiaj zastanowić i pracować 
nad tym Ŝeby znaleźć finansowanie właśnie wkładu własnego na inwestycje, 
które są pewne a środki pochodzą z Unii Europejskiej. Inne prawdopodobnie 
będą musiały poczekać. Na sesji wrześniowej chcemy państwu przedstawić 
bardzo szczegółową i taka odpowiedzialną propozycje korekty budŜetu i 
równieŜ przedstawić propozycję WPI. I to jest najwaŜniejsza rzecz bo zgodnie z 
przepisami powinniśmy ja przedstawić na pierwszej sesji po 15 września. 
Będziemy równieŜ od państwa oczekiwać duŜej pracy, poniewaŜ w tym 
momencie będzie to szalenie odpowiedzialny dokument, równieŜ związany 
 z tym, Ŝe prawdopodobnie moŜe wyjść nowa ustawa o finansach publicznych 
od 2010 roku i wskaźniki ostroŜnościowe liczone od 2011 roku zupełnie nie 
mają nic wspólnego z progami 15 % i 60 %, a tam właśnie jest nadwyŜka 
operacyjna. Wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyŜki operacyjnej daje 
tylko i wyłącznie wtedy moŜliwość sfinansowania inwestycji. Ja mogę 
powiedzieć tak, Ŝe plan po zmianach mówi, Ŝe deficyt jest 177 mln zł, panie 
radny, a to jest równica pomiędzy wydatkami a dochodami. A chcemy to 
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sfinansować kredytem w wysokości 188 mln zł oraz tam dodatkowo są jeszcze 
poŜyczki i wolne środki, które były zapisane w budŜecie. 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, Ŝe moŜe terminów ekonomicznych 
nie uŜyłem. Ja jestem inŜynierem i chciałem konkretnych odpowiedzi. Od Pani 
nie usłyszałem konkretnych odpowiedzi. Ja wymagałbym od Pani Ŝeby Pani 
nam konkretnie powiedziała jakie państwo mają  działania robić , przedstawić 
nam jakie mają być cięcia. Bo nie ukrywam muszą być cięcia prospołeczne czy 
ograniczenie w prospołecznej dotacji czy będą inwestycje czy remonty nie będą 
wykonywane. Ja myślę, Ŝe w kaŜdym innym mieście  jak się wchodzi na stronę 
internetową to jest napisane dokładnie jak władze miasta mają podjąć konkretne 
działania aby ten deficyt niwelować czy ten deficyt zmniejszać czy poprzez 
zadłuŜenie czy poprzez cięcia inwestycyjne. Ja tego od Pani nie usłyszałem. 
Pani powiedziała tak ogólnie bardzo duŜo słów, pięknych słów, jak to kobieta, 
zawsze piękne słowa mówi, ale ja wymagam konkretów. Myślę , Ŝe te konkrety 
jak pani powiedziała usłyszymy we wrześniu i wtedy będzie pani juŜ miała 
bardziej orientację jaka jest sytuacja. Bo ja w tym momencie nie usłyszałem 
konkretnej informacji. 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Ja tylko powiem, Ŝe deficyt to jest róŜnica pomiędzy planowanymi dochodami a 
planowanymi wydatkami i ten deficyt dzisiaj jest planowany na 177 mln zł. Jak 
mówimy o 28 mln zł, to mówimy o korekcie dochodów planowanych, a nie 
deficycie. Druga sprawa – nie przewidujemy, i o tym mówimy juŜ od trzech 
miesięcy, Ŝadnych korekt jeśli chodzi o wydatki w pomocy społecznej i w 
oświacie. Na to sobie nie moŜemy pozwolić, bo nas na to nie stać. To jest 
prawie 56 % naszych wydatków i prawie 60 % na to idzie dochodów. Ponadto 
wcale nie jest tak, Ŝe ja moŜe mówię ładnie ale to nie były piękne słowa i nie 
jako kobieta ale jako Skarbnik uŜywałam chyba terminów finansowych  
i ekonomicznych. I nie jest prawdą Ŝe nie powiedziałam co my w tym temacie 
zrobimy. Mówiłam co zrobimy. Mówiłam o nadwyŜce operacyjnej, mówiłam, 
Ŝe będziemy przenosić inwestycje na dalsze lata, które nie wiem, ale nad tym 
pracujemy. Mówiłam równieŜ o tym, Ŝe to co planowaliśmy sfinansować 
nadwyŜką operacyjną będziemy musieli sfinansować kredytem. Szczegóły 
rzeczywiście dopiero na sesji wrześniowej. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kielce na 
2009 rok. 
 
 
Pkt. 7. 4 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 
ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody na 
określenie wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Kielce. 
1 stycznia 2009r. weszła w Ŝycie ustawa o pracownikach samorządowych, która 
zmieniła dotychczasowe zasady wynagradzania tej grupy pracowników. 
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od 
wejścia w Ŝycie ustawy, a więc do 30 czerwca miały  obowiązek dostosowania 
regulaminów i statutów do wprowadzonych zmian.  Uchwała podjęta na 
podstawie poprzedniego stanu prawnego tym samym traci moc. 
 
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 XXXIX/901/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wyraŜenia zgody na określenie wartości jednego 
punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce. 
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Pkt. 7. 5 
 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt zmieniającej uchwałę  
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach. 
PrzedłoŜony projekt uchwały wynika z konieczności sprostowania oczywistej 
pomyłki, która wystąpiła w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w 
Kielcach. W podjętej 20 maja br. Uchwale, której załącznikiem jest 
wspominany Statutu omyłkowo zapisano „Szkoła Podstawowa Nr 13” zamiast 
„Szkoła Podstawowa Nr 5”. 
 
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 XXXIX/902/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 6 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 
imienia Gimnazjum Nr 8 w Kielcach. 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 
8 wspólnie zawnioskowali aby patronem szkoły została Pani Natalia Machałowa 
– uczestniczka ruchu oporu, wieloletnia nauczycielka i instruktorka harcerska, 
której postać związana była z miejscowym środowiskiem.  
 
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 XXXIX/903/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 8 w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 7 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany 
imienia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Kielcach. 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej Nr 20 w Kielcach złoŜyły wspólny wniosek o zmianę imienia 
szkoły z Ludwika Waryńskiego na Natalii Machałowej. 
 
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 XXXIX/904/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 8 
 
Dyr Mieczysław Tomala uzasadnił projekt 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. 
Na podstawie ustawy z dnia 19 marca br. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
wprowadzone zostały nowe regulacje prawne dotyczące dotowania szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niŜ 
jednostka samorządu terytorialnego. Wprowadzono prawo organu udzielającego 
dotację do przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania, 
zdefiniowano równieŜ cel na jaki moŜe być ona wykorzystywana. Niniejsza 
uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, wskazuje podstawę jej 
naliczania oraz określa tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania. 
Kowta dotacji na ten rok dla w/w podmiotów sięga prawie 30 mln zł. Dotujemy 
107 szkół, prowadzonych przez 30 organów prowadzących. Jest to więc duŜy 
zakres i mamy nadzieję, Ŝe ta uchwała która jest jedna z pierwszych nie tylko w 
naszym województwie ale w kraju, będzie tak układała współpracę między 
miastem Kielce a podmiotami Ŝe dalszy ciąg ich funkcjonowania nie będzie 
rodził Ŝadnych skutków negatywnych. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/905/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku 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. 
 
Pkt. 7. 9 
 
Dyr Mieczysław Tomala uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta 
Kielce. 
Uchwała ta pozwoli, jeśli będą ku temu okoliczności, na wsparcie 
funkcjonowania klubów sportowych, które osiągają znaczące wyniki na arenie 
krajowej i międzynarodowej bo to jednoznacznie przekłada się na promocję 
naszego miasta czego przykłady mamy w tym roku bardzo namacalne. Ilość 
Turniejów, ilość imprez sportowych, które w tym roku Kielce organizują, myślę, 
Ŝe wiele miast duŜo większych by nam pozazdrościło. Za parę dni mamy 
znakomitą imprezę siatkarek jako jedyna w Europie przyznaną Polsce, 
przyznaną Kielcom. To jest jeden z przykładów. Mamy nadzieję, Ŝe ta uchwała 
pozwoli Prezydentowi, jeśli będzie taka potrzeba, we właściwy sposób 
wzmocnić finanse klubów. Mamy tu wyszczegółowienie na co te pieniądze 
moŜemy przeznaczyć, w jaki sposób będziemy je transferowali do klubów, które 
będą na to zasługiwały. Jest tam pięcioosobowa komisja która będzie 
powoływana przez pana Prezydenta. Ja tylko bym sobie Ŝyczył Ŝebyśmy mieli 
problem z bogactwem Ŝeby ta uchwała była w taki sposób realizowana co by 
kaŜdemu przynosiła radość z tego, Ŝe Kielce mają znakomity sport, Ŝe mają 
znakomitych zawodników począwszy od dyscyplin indywidualnych,  
a skończywszy na grach zespołowych. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem tylko do tego co usłyszałem dopowiedzieć jedno zdanie. OtóŜ  
w grudniu ubiegłego roku Komisja BudŜetu i Finansów zawnioskowała do pana 
Prezydenta Ŝeby taką uchwałę jak dzisiaj przedstawić. I ona była planowana, 
przynajmniej na Komisji BudŜetu, w kwietniu. PoniewaŜ w kwietniu nikt nie 
przyniósł nam tej uchwały poprosiliśmy o wyjaśnienie sprawy w maju. Chcę 
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państwu powiedzieć, Ŝe do dnia dzisiejszego nikt się nie pofatygował  
z wyjaśnieniem dlaczego tej uchwały nie ma. Natomiast dobrze, Ŝe ona dzisiaj 
jest, szkoda tylko, Ŝe na Komisji BudŜetu nie miał kto przedstawić tej uchwały 
Ŝebyśmy mogli przyjrzeć się jej bliŜej. 
 
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 XXXIX/906/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 10 
 
Pani Anna Gromska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Kielcach uzasadniła projekt uchwały w sprawie partnerskiej 
współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach  
i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz realizacji projektów 
wdraŜanych w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
Podjecie współracy ma na celu zwiększenie efektywności działań jednostek 
organizacyjnych gminy Kielce w zakresie ułatwiania dostępu do rynku pracy 
osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji 
ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. 
Zgodnie z dokumentami programowymi i dokumentacją konkursową 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, umowy partnerskie zawierane 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy Kielce naleŜy przyjąć uchwałą 
Rady Miejskiej. 
 
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 XXXIX/907/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz 
realizacji projektów wdraŜanych w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
 
Pkt. 7. 11 
 
Dyr. Anna Gromska uzasadniła projekt uchwały w sprawie przystąpienie 
Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia pn. "Program wyrównywania róŜnic 
między regionami II" w roku 2009 w ramach programu celowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Miasto Kielce przystępuje do realizacji obszaru „B”, tj. obszaru w ramach 
którego środki PFRON przeznaczone są na likwidację barier w zakładach opieki 
zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umoŜliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 
 
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 XXXIX/908/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie przystąpienie Miasta Kielce do realizacji przedsięwzięcia 
pn. "Program wyrównywania róŜnic między regionami II" w roku 2009 w 
ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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Pkt. 7. 12 
 
Dyr. Anna Gromska uzasadniła projekt uchwały w sprawie zwiększenia 
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych 
funkcjonujących w Kielcach. 
Podstawą wyliczeń jest kwota 1647 zł, która obowiązuje w niezweryfikowanej 
wysokości od października 2006roku i w bieŜącym roku równieŜ nie ulegnie 
podwyŜszeniu. W związku ze stale rosnącymi kosztami utrzymania kwota ta nie 
wystarcza na wszystkie podstawowe potrzeby dzieci, o czym sygnalizowali 
dyrektorzy kieleckich rodzinnych domów. Przeprowadzone analizy wydatków 
miesięcznych w poszczególnych budŜetach domowych potwierdzają zgłoszone 
braki. Wobec powyŜszego zwiększenie zweryfikowanej kwoty z 34 % podstawy 
do 40 % tej podstawy o której mowa wyŜej, staje się uzasadnione. 
 
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 XXXIX/909/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka 
w placówkach rodzinnych funkcjonujących w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 13 
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej pod firmą TARGI 
KIELCE Spółka Akcyjna w Kielcach zarekomendował, w imieniu Prezydenta 
Miasta, pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta UM. 
W dniu 10 lipca 2009r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia TARGI KIELCE Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjna działającą pod firmą TARGI 
KIELCE Spółka Akcyjna w Kielcach. Przekształcenie to ma ogromne znaczenie 
handlowe i marketingowe. Nie bez znaczenia pozostaje takŜe inna okoliczność – 
przekształcenie moŜe stanowić krok ułatwiający pozyskanie kapitału 
zewnętrznego pozwalającego na zwiększenie zakresu działania spółki oraz 
umocnienie jej pozycji rynkowej. Akcje objęte przez gminę Kielce będą akcjami 
uprzywilejowanymi, co do głosu, w ten sposób, Ŝe na jedną akcję przypadają 
dwa głosy. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/910/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej pod firmą TARGI 
KIELCE Spółka Akcyjna w Kielcach. 
 
Pkt. 7. 14 
 
Dyr. Mieczysław Pastuszko uzasadnił projekt uchwały w sprawie realizacji 
projektu partnerskiego pod nazwą „Tworzenie i rozwój współpracy centrów 
obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej.  
Projekt będzie realizowany z pięcioma samorządami Polski wschodniej  
w strukturach których funkcjonują Centra Obsługi Inwestora. Celem projektu 
jest opracowanie i wypracowanie standaryzacji obsługi inwestora u wszystkich 
partnerów, doposaŜenie pomieszczeń centrów obsługi inwestora do standardów 
biznesowych, jak równieŜ wspólna dystrybucja ofert inwestycyjnych. Ciekawą 
rzeczą jest to, Ŝe wartość całego tego projektu, który będzie koordynowany 
przez instytucję powołaną na szczeblu centralnym, wyniesie ponad 24 mln zł. 
Kielce mają szansę na pozyskanie około 2 mln zł przy maksymalnym wkładzie 
własnym nie więcej niŜ 204 389 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 XXXIX/911/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Tworzenie i 
rozwój współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
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Pkt. 7. 15 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia jednostki 
budŜetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz 
ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia uzasadnił 
pan Szymon Mazurkiewicz Dyrektor Kieleckiego Inkubatora 
Technologicznego. 
Zmiana nazwy wynika z konieczności dostosowania nazwy jednostki do 
przedmiotu jej działalności. Podjęta liczba inicjatyw przez nowo utworzoną 
jednostkę budŜetową Miasta Kielce – Kielecki Inkubator Technologiczny 
spowodowała, iŜ realizowane działania wykraczają poza definicję Inkubatora 
Technologicznego. Obecna koncepcja Projektu osiągnęła znacznie większy 
rozmiar, tym samym wpisując się w załoŜenia Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013. Planuje się, iŜ w ramach Kieleckiego Parku 
Technologicznego będą funkcjonowały dwie wyodrębnione komórki 
organizacyjne, tj. Kielecki Inkubator Technologiczny przeznaczony dla firm  
w fazie start-up oraz Centrum Technologiczne dla firm opuszczających Kielecki 
Inkubator Technologiczny w fazie ekspansji lub dla kapitału zewnętrznego 
planującego uruchomienie działalności w Mieście Kielce. W związku  
z powyŜszym zmiana nazwy jednostki wydaje się być zasadna, gdyŜ pozwoli na 
rzetelniejsze oddanie znaczenia oraz funkcji infrastruktury wytworzonej  
w ramach ww. projektu. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyraziło 
zgodę na zmianę nazwy projektu z „Kielecki Inkubator Technologiczny” na 
„Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego”. 
 
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 XXXIX/912/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej  
o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł 
dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia. 
 
Pkt. 7. 16 
 
Pan Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wycofania  
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z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji niektórych urządzeń i 
obiektów wodno-kanalizacyjnych. 
Uchwała ta porządkuje gospodarkę środków trwałych na działce, która jest 
przekazywana do bezpłatnego uŜywania przez MZWiK. Uchwała aktualizuje 
wartość początkową środków trwałych. 
 
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 XXXIX/913/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wycofania z Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji niektórych urządzeń i obiektów wodno-
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 17 
 
Dyr. Bogdan Opałka uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania  
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Uchwała aktualizuje wartość początkową środków trwałych. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Kolejny raz jest tak, Ŝe na Konwencie wnosimy o to Ŝeby porządkować sprawy, 
do sesji jest tydzień czasu, i wychodzi na sesji pan dyrektor i sprawa jest 
nieuporządkowana. Jest co najmniej 4 uchwały, które mają dokładnie 
identyczną nazwę. Do tej nazwy miał być dołączony numer uchwały, którą się 
zmienia, wtedy wiemy przynajmniej Ŝe jedna od drugiej czymś się róŜni. To jest 
kolejny raz kiedy wnosimy o to na Konwencie, a na sesji jest to samo co było. 
Czyli słuchacie nas państwo lewym uchem a wypuszczacie prawym. 
 
Dyr. B. Opałka 
W treści uchwały jest określone do której uchwały są zmiany. Niemniej jednak 
uwaga pana Przewodniczącego Boguckiego jest słuszna, moŜna by przynajmniej 
w uzasadnieniu bardziej precyzyjnie to określi ć. 
 
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 XXXIX/914/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 18 

 
Dyr. Bogdan Opałka uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania  
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
Uchwała ta, jak i poprzednie, porządkuje  sprawy gospodarki środkami 
trwałymi. 
 
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 XXXIX/915/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce  
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 19 
 
Dyr. Bogdan Opałka uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzielenia  
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
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Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów  
i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Jest to propozycja ponownego przekazania do uŜytkowania przez MZWiK 
obiektów wyszczególnionych w projekcie po wprowadzeniu korekt niezbędnych 
w tym zakresie. 
 
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 XXXIX/916/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 
uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i 
Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 20 
 
Pan Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM  
uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia  
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów  
i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Projekt aktualizuje wartość środków trwałych wydzielonych z majątku Miasta 
Kielce i wniesionych do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
 
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 XXXIX/917/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
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Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 7. 21 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
gminnych na terenie Miasta Kielce zarekomendował pan Piotr Wójcik 
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. 
W uchwale zmienianej wystąpił brak formalny polegający na tym, Ŝe brakło 
paragrafu, iŜ uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
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 XXXIX/918/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych 
na terenie Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 22 
 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie pozbawienia ulic połoŜonych na terenie Miasta Kielce kategorii dróg 
gminnych. 
W uchwale zmienianej wystąpił brak formalny polegający na tym, Ŝe brakło 
paragrafu iŜ uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/919/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie pozbawienia ulic połoŜonych na 
terenie Miasta Kielce kategorii dróg gminnych. 
 
Pkt. 7. 23 
 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta 
Kielce. 
W uchwale zmienianej wystąpił brak formalny polegający na tym, Ŝe brakło 
paragrafu iŜ uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
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 XXXIX/920/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
powiatowych na terenie Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7. 24 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
Prace nad nowelizacją zapisów w dokumencie trwały ponad rok. W tym czasie 
odbyło się kilkadziesiąt spotkań. Wykonawca udostępnił nie tylko wersję 
papierową, ale takŜe przekazał podmiotom, mieszkańcom, instytucjom kilkaset 
wersji informatycznych z zapisami graficznymi przebiegu granic. Wszystkie 
teksty i zmiany w między czasie pojawiały się na stronie internetowej Urzędu. 
TakŜe aktualna wersja jest tam zawieszona. Temat został podjęty przez media, 
ci którzy uznali za stosowne by wyrazić publicznie swoje stanowisko mieli taką 
okazję. Od strony technicznej dzięki GIS mamy dostęp do najnowszych technik 
i moŜliwość docierania i wyznaczania szczegółów bardzo precyzyjnie poprzez 
współrzędne geograficzne. Temat budził refleksje, budził takŜe emocje. Od 
strony formalnej dokumentacja została, od strony graficznej miasto zostało 
podzielone na strefy wyznaczające wraŜliwość przyrodniczą i wraŜliwość 
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środowiskową. Te oznaczenia mają symbolikę literową. Uchwała nie dotyka 
normatywów i funkcji terenów, bo jest to domena planów miejscowych. 
Uchwała uzyskała akceptację Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komisji 
Gospodarki Komunalnej, posiada  takŜe opinię prawną. Środowisko czy walory 
przyrodnicze i środowiskowe miasta są tak duŜe, Ŝe wiele osób tę nazwę 
Kieleckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego przenosi na Kieleckie 
Sanktuarium Przyrodnicze. Druga taka teza – przez klimat miasta rozumiemy 
nie tylko ład urbanistyczno-przestrzenny, ale takŜe bezpieczeństwo publiczne. 
To bezpieczeństwo publiczne rozumiemy jako bezpieczeństwo powodziowe, 
bezpieczeństwo w zakresie zasobów, tzn. wielkości zasobów, jakości wody  
i jakości powietrza. MoŜna by chyba powiedzieć na końcu, formułując to jako 
tezę trzecią, Ŝe woda, powietrze, zieleń to nie towar to Ŝycie. 
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Uchwała którą w tej chwili podejmujemy była analizowana kilkakrotnie na 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, rodziła się w ogniu dyskusji. Tutaj naleŜy to 
podkreśli ć, Ŝe zarówno osoby, które stoją na straŜy ochrony środowiska jak  
i osoby odpowiedzialne za rozwój miasta w wielu kwestiach mieli zdania róŜne  
i ostateczny efekt, ostateczny kształt tej uchwały jest pewnym kompromisem, 
który nie zadawala do końca wszystkich. Z jednej strony, to co mamy to 
dziedzictwo przyrodnicze, to nasze otoczenie musi być chronione, z drugiej 
strony jednak miasto musi się rozwijać. To co zostało osiągnięte przez ostatnie 
kilka tygodni to jest znaczne zmniejszenie pewnych stref, które do tej pory 
wykluczały sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym jednakowoŜ 
myślę, Ŝe ochroniliśmy to co jest najcenniejsze w naszym mieście z punktu 
widzenia przyrodniczego, tj. doliny rzek, parki, obszary leśne. Tą uchwałę, którą 
w tej chwili podejmujemy, ta uchwała będzie jakby rzutowała na dalszy rozwój 
naszego miasta i teŜ jakość Ŝycia mieszkańców tego miasta. Myślę, Ŝe jest to na 
dzień dzisiejszy optymalne rozwiązanie, które powinno być zaakceptowane 
przez Szanowna Radę. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/921/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
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Pkt. 7. 25 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym w Kielcach przy ul. Małej 
10 (45,9m2). 
PoniewaŜ uchwał jest tak duŜo wkradło nam się kilka literówek  
w nazewnictwie, dlatego jeśli państwo pozwolą to ja będę na bieŜąco do kilku 
tych projektów wprowadzał poprawki. 
W lokalu, o którym mowa w projekcie prowadza nona jest perfumeria, lokal jest 
uŜytkowany przez obecnego najemcę na podstawie umowy najmu od dnia 
8.12.2004r. i nie posiada na dzień dzisiejszy Ŝadnych zaległości. 
 
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 XXXIX/922/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ul. Małej 10. 
 
Pkt. 7. 26 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku połoŜonym  
w Kielcach przy ul. Małej 10 (83 m2) 
W lokalu tym prowadzona jest księgarnia. Przedmiotowy lokal uŜytkowany jest 
prze obecnego najemcę na podstawie umowy najmu od dnia 15.12.2000r. Nie 
ma tam Ŝadnych zaległości. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - 1 
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Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/923/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy lokalu uŜytkowego znajdującego się w budynku 
połoŜonym w Kielcach przy ul. Małej 10. 
 
Pkt. 7. 27 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, połoŜonej w Kielcach przy ul. Strycharskiej. 
Tutaj na wstępie chciałbym dodać takie dwie korekty – pierwsza w tytule: skrót 
„ul.” zastępujemy „ulicy”, jak równieŜ w treści uchwały skrót „ul” zastępujemy 
wyrazem „ulice”. A jeśli chodzi o merytoryczną treść to chodzi tutaj  
o nieruchomość, na której znajduje się budynek naleŜący do Urzędu Miasta, ten 
nabyty w ubiegłym roku od Kolportera, poniewaŜ tam mamy do czynienia  
z uŜytkowaniem wieczystym na własności Skarbu Państwa. W związku  
z powyŜszym poprosiliśmy Wojewodę, i otrzymaliśmy taką zgodę, o darowiznę 
na naszą rzecz. Wówczas uŜytkowanie wieczyste zniknie i nie będziemy musieli 
z budŜetu płacić opłat rocznych.  
 
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 XXXIX/924/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej w Kielcach przy ul. 
Strycharskiej. 
 
Pkt. 7.28 - 29  
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej 
(dz. nr 291/12) oraz projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej (dz. nr 291/13). 
Tutaj korekta będzie polegać na wprowadzeniu zamiast „ul” wyrazu „ulica”  
w treści samej uchwały. Natomiast co do treści, uzasadnię obydwie uchwały 
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gdyŜ one są bardzo podobne  - na terenie nieruchomości, na której znajduje się 
nasz Urząd Miasta, posadowione są takŜe garaŜe. GaraŜe te, 4 z nich są 
własnością osób fizycznych. PoniewaŜ w ciągu tych garaŜy są one rozsiane  
w sposób nierównomierny dlatego teŜ jesteśmy zmuszeniu dopuszczać do 
przejazdu tych ludzi do swoich garaŜy przez teren naszej posesji. Zamiany 
wnioskowane w tych dwóch uchwałach polegają na tym Ŝeby zamienić się  
z osobami fizycznymi tak Ŝeby ich garaŜe były tylko od krawędzi do pewnego 
punktu i wówczas wydzielimy kawałeczek z naszej nieruchomości robiąc im 
dojazd, a nasz teren będzie mógł być juŜ zamknięty. To jest oczywiście 
podyktowane względami bezpieczeństwa, ochrony informacji, itd., Ŝeby osoby 
trzecie nie funkcjonowały na terenie Urzędu poza godzinami jego urzędowania. 
Proszę więc o podjęcie obydwu tych uchwał. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/925/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w 
Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
 
II. Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/926/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w 
Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
 
Pkt. 7. 30 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy ks. Jerzego 
Popiełuszki. 
Działka o wielkości 1172 m2, jest to taka fajna, ładna nieruchomość połoŜona 
na rogu ulicy Popiełuszki i Wrzosowej. W tej chwili znajduje się tam jeszcze 
dawny dzierŜawca, który prowadzi tam komis. Natomiast jest ona bardzo 
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atrakcyjna choćby na taką działalność jak myjnia czy stacja benzynowa, ale 
niewykluczona jest takŜe inna zabudowa to będzie mogło być ustalone w drodze 
indywidualnej decyzji o warunkach. SprzedaŜ w trybie przetargowym. Proszę  
o podjęcie uchwały. 
 
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 XXXIX/927/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 
Pkt. 7. 31 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 
Jest to duŜy teren miejski, z którego wydzielamy nieruchomość 2,0382 ha  
i chcielibyśmy ją sprzedać z trybie bezprzetargowym na rzecz Starostwa 
Powiatowego z przeznaczeniem na jego siedzibę. Nie ma tutaj Ŝadnych 
bonifikat, więc spodziewany się do budŜetu wpłyną z tego tytułu pokaźne 
kwoty. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/928/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Księdza Jerzego Popiełuszki. 
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Pkt. 7. 32 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kaznowskiego. 
Jest to nieruchomość całkiem ładna punktu widzenia inwestycyjnego  
o powierzchni łącznej około 3500m2, pomiędzy zabudową wielorodzinną. 
Liczmy więc, Ŝe tutaj w przetargu moŜemy uzyskać jakieś przyzwoite pieniądze 
od jakiegoś zainteresowanego dewelopera, który najpewniej będzie chciał tam 
zlokalizować budynki mieszkalne. Choć nie jest to oczywiście pewne, poniewaŜ 
w drodze warunków zabudowy będzie mógł uzyskać moŜliwość posadowienia 
tam takŜe innego obiektu. 
 
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 XXXIX/929/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Kaznowskiego. 
 
Pkt. 7. 33 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach osiedle Na Stoku. 
Ta nieruchomość jest juŜ troszkę mniej ładna, z punktu widzenia 
inwestycyjnego, natomiast jest równie atrakcyjna poniewaŜ jej powierzchnia jest 
dosyć duŜa. To jest 6500 m2, zlokalizowana naprzeciwko Przychodni Na Stoku.  
 
Radny Marek Wołowiec 
Czy ten teren jest objęty planami zagospodarowania przestrzennego? 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Nie 
 
Radny Marek Wołowiec 
Ja myślę, Ŝe sprzedając ten teren niemający planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie wiadomo jakie jest przeznaczenie, to moim zdaniem wartość 
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tej działki moŜe być niska. Myślę, Ŝe trzeba się zastanowić czy nie zrobić planu 
i dopiero sprzedać. To byłoby bardzo racjonalne. 
 
Dyr. Filip Pietrzyk 
Z naszego doświadczenia wynika, Ŝe jeŜeli połoŜenie nieruchomości 
zlokalizowane jest na terenie typowym czyli na przykład na osiedlu 
mieszkaniowym to brak planu nie ma wpływu na cenę, poniewaŜ uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy będzie analogiczne na zasadzie dobrego 
sąsiedztwa. 
 
Pan Artur Hajdorowicz dyr Biura Planowania Przestrzennego 
Dodam do tego, Ŝe planu na ten teren nie ma ,ale mamy Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a na podstawie przeznaczenia  
w tym Studium rzeczoznawcy określają wartość terenu, jest to jeden z głównych 
składników tej wyceny. Jest to teren osiedla, zabudowy wielorodzinnej  
z usługami z zakresu podstawowego. Czyli jest to zgodnie ze Studium 
przeznaczenie budowlane dość elastyczne. Często tak bywa, Ŝe wykonanie 
planów, które czyni przeznaczenie duŜo bardziej konkretnym, likwiduje tą 
elastyczność i moŜe spowodować spadek ceny. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/930/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
osiedle Na Stoku. 
 
Pkt. 7. 34 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wiejskiej. 
Nieruchomość o powierzchni 714 m2, zabudowana starym, drewnianym 
budynkiem mieszkalnym, który nie jest uŜytkowany, nadaje się jedynie do 
rozbiórki. SprzedaŜ w trybie przetargowym. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/931/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Wiejskiej. 
 
Pkt. 7. 35 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kruszelnickiego. 
Nieruchomość o powierzchni 2092 m2, na której znajduje się stary, 
nieuŜytkowany budynek, dalsza część działki to głównie tereny rolne. SprzedaŜ 
w trybie przetargu. 
 
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 XXXIX/932/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w 
Kielcach przy ulicy Kruszelnickiego. 
 
Pkt. 7. 36 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Jałowcowej. 
Nieruchomość o powierzchni 424 m2, typowa pod budownictwo jednorodzinne, 
posiadająca dojazd od ul. Dobrej. SprzedaŜ w drodze przetargu. 
 
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 XXXIX/933/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Jałowcowej. 
 
Pkt. 7. 37 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy Alei Solidarności. 
Tutaj mamy do czynienia z dwoma działkami. Jedna o powierzchni 146 m2, a 
druga o powierzchni 103 m2. Tym razem jest to sprzedaŜ bezprzetargowa na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 
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 XXXIX/934/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy 
Alei Solidarności. 
 
Pkt. 7. 38 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Stwosza. 
Nieruchomość o powierzchni 177 m2 jednak połoŜona pomiędzy dwoma 
nieruchomościami w taki sposób, Ŝe zarówno na rzecz jednej jak i drugiej 
nieruchomości mogłaby być sprzedana na poprawę. W takiej sytuacji 
bezpiecznie jest zastosować tryb przetargowy i niech rynek wyłoni nabywcę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/935/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Wita Stwosza. 
 
Pkt. 7. 39 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wygoda. 
Udział jest niewielki, bo tylko 30/420. Proszę o wyraŜenie zgody na zbycie. 
 
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 XXXIX/936/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Wygoda. 
 
Pkt. 7.40 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego. 
W uchwale z dnia 16 czerwca wkradł się błąd tego rodzaju, Ŝe nie dopisaliśmy 
po prostu jednej działki spośród tych, które są przeznaczone do sprzedaŜy. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/937/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ulicy Jasieńskiego. 
 
Pkt. 7. 41 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
zastosowania bonifikaty przy sprzedaŜy udziału w nieruchomości połoŜonej  
w Kielcach przy ul. Stolarskiej 5 na rzecz Fundacji OR CHAIM w Katowicach. 
Uchwała waŜna z punktu kulturowego naszego miasta. Jak juŜ mówiłem kilka 
sesji wstecz na ul. Pakosz 41 znajduje się zabytkowy tzw. ochel w którym 
pochowany jest świątobliwy cadyk i Fundacja OR CHAIM, która skupia 
społeczność chasydzką z całego świata zwróciła się do nas z prośbą o nabycie 
udziału w nieruchomości przy ul. Stolarskiej, w której my mamy 40 % oni mają 
60 %. Wówczas po nabyciu tego udziału będą mogli zamienić własność tej 
nieruchomości na nieruchomość, na której znajduje się zabytkowy ochel cadyka. 
Wówczas, poniewaŜ ta nieruchomość, na której jest ochel jeszcze nie jest ich 
własnością, a tak kiedy kupią od nas ten udział będą mogli się zamienić. Proszą 
nas o bonifikatę, my proponujemy to przyjąć. Autopoprawka polega na dodaniu 
w treści zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty, poniewaŜ zgodnie  
z przepisami gdyby Fundacja zamieniła nieruchomość nabytą z bonifikatą 
musiałaby nam tę bonifikatę zwracać. Ale uwaŜamy, Ŝe mając na względzie 
jakby szacunek dla religijnego charakteru tej całej transakcji bardzo proszę  
o podjęcie tej uchwały w takiej właśnie formie.  
 
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 XXXIX/938/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaŜy udziału w 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ul. Stolarskiej 5 na rzecz Fundacji OR 
CHAIM w Katowicach. 
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Pkt. 7. 42 
 

 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności lokali 
mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 23. 
Tą uchwaą prostujemy błąd pisarski, który nam tam się wkradł – zamiast lokalu 
nr 46 powinien być lokal 59. MetraŜ, piętro cała reszta są prawidłowe. 

 
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 XXXIX/939/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
własności lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 
23. 
 
Pkt. 7. 43 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
Chodzi o uchylenie uchwały z 30 października 2008 roku, którą to Wysoka 
Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości połoŜonej na zapleczu zajezdni 
MPK na część działek gruntowych znajdujących się na rogu ulicy Jagiellońskiej 
i Krakowskiej. Pamiętają Państwo, Ŝe do czasu zamiany MPK otrzymało 9-
letnią dzierŜawę na tamtej działce. Natomiast na chwilę obecną wnioskodawca 
wycofał się z chęci zamiany, w związku z powyŜszym ta uchwała jest do 
uchylenia i pozostanie tam dzierŜawcą przez następne 8 lat.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/940/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RM Krzysztof Słoń 
Dziękuje pani Przewodniczącej, która udowodniła, Ŝe kiedy atmosfera jest 
gorąca to przejmie na siebie wszystkie, nawet trudne, obowiązki. 
 
Pkt. 7. 44 
 
Wiceprezydent Miasta Kielce Andrzej Sygut zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar poległych w trakcie bombardowania 
dworca PKP w Kielcach w pierwszych dniach września 1939r., poprzez 
ufundowanie tablicy pamiątkowej. 
Dzisiejszy dzień jest pełen błędów pisarskich i innych i w tym przypadku mamy 
do czynienia z podobna sytuacją, dlatego ja pozwolę sobie odczytać tekst tej 
uchwałę wraz z uzasadnieniem: 
Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar poległych w trakcie bombardowań 
w Kielcach w pierwszych dniach września 1939r., poprzez ufundowanie tablicy 
pamiątkowej: 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 
153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 
1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 
52 poz. 420/ Rada Miejska w Kielcach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
WyraŜa się wolę uczczenia pamięci ofiar poległych w trakcie bombardowań w 
Kielcach w pierwszych dniach września 1939r. w 70-tą rocznicę tego 
wydarzenia poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej w brzmieniu: 
 
"PAMIĘCI CYWILÓW I śOŁNIERZY BEZIMIENNYCH OFIAR 
BOMBARDOWANIA KIELC 4 I 5 WRZEŚNIA 1939 ROKU 
POCHOWANYCH W NIEOZNACZONEJ WSPÓLNEJ MOGILE NA 
CMENTARZU NOWYM W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ  
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KIELCZANIE. 
 

Kielce 1 września 2009 r.” 
 

§ 2. 
 

l. Tablica zostanie wmurowana w mur Cmentarza Nowego w Kielcach.  
2. Odsłonięcie tablicy nastąpi w dniu 5 września 2009r. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.” 
 
 
PoniewaŜ uzasadnienie jest integralna częścią uchwały, a takŜe są pewne 
zmiany pozwolę sobie je odczytać  
 
„W pierwszych dniach września 1939 roku w wyniku bombardowań miasta 
Ŝycie utraciło wiele osób. Była to ludność cywilna i Ŝołnierze. Ofiary tych 
bombardowań zostały pochowane w zbiorowej mogile na Cmentarzu Nowym  
w Kielcach. Upamiętnienie tej tragedii jest obowiązkiem obecnego pokolenia 
Kielczan.” 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Przy tych zmianach zastanawiam się jeszcze czy jeśli chodzi o te 
bombardowania czy nie naleŜałoby nazwać autorów tych bombardowań w tym 
tekście. To jest moja luźna propozycja, nie jest to występowanie przeciwko, 
tylko takie bardzo porządkowe, więc moŜe jeszcze się nad tym zastanówmy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Rzeczywiście nad tym się trzeba zastanowić, podzielam obawy pana Jarosława 
Machnickiego, bo w dobie kiedy są kwestionowane fakty, które doprowadziły 
do wybuchu II wojny światowej kwestionowane jest to kto był ofiarą, a kto 
agresorem wydaje się to całkiem zasadne. 
 
Pan Sekretarz Miasta Janusz Koza 
Chcę dodać, Ŝe ten projekt posiada pozytywną opinię Sekretarza Rady Pamięci 
Walk i Męczeństwa. W treści tej opinii jest sformułowanie, „którzy stracili Ŝycie 
podczas niemieckich bombardowań”. Myślę, Ŝe tutaj propozycja pana radnego 
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Jarka Machnickiego jest dobra. I jeŜeli moŜna to treści inskrypcji dodając po 
słowie ofiar: niemieckich bombardowań Kielc 4 i 5 września..”. Tak brzmiałaby 
w tym momencie treść inskrypcji, która znajdzie się na tablicy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Panie Prezydencie to autoryzujemy, bardzo dziękuję.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XXXIX/940/2009 z dnia 23 lipca 
2009 roku w sprawie 
 
Pkt. 8 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) i zapytania złoŜyli radni: 

 
1. Jacek Wołowiec, 
2. Alicja Obara, 
3. Adam Jaskóła, 
4. Mariusz Goraj, 
5. Stanisław Góźdź, 
6. Włodzimierz Wielgus, 
7. Renata Wicha, 
8. Władysław Burzawa, 
9. Joanna Grzela 

 
Z zapytaniem do Prezydenta Miasta zwróciła się radna Katarzyna Zapała. 
Mam krótkie pytanie i jeśli mogłabym otrzymać odpowiedź juŜ dzisiaj to będę 
wdzięczna. Chciałabym się dowiedzieć jaki jest koszt przygotowania projektu 
witaczy miasta Kielce? 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
300 tys. zł zapisane jest w budŜecie miasta po dzisiejszych korektach na ten 
witacz, na projekt i realizację. Nie wszystkich tylko jednego. 
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Pkt. 9 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Przypominam, Ŝe kolejna sesja RM odbędzie się 17 września br.. 2 sierpnia 
będzie szczególna rocznica odbicia więzienia wraz z rekonstrukcją tych 
wydarzeń, zapraszam wszystkich  państwa. Natomiast 12 sierpnia o godz. 13. 30 
zapraszam państwa pod figurkę Najświętszej Maryi Panny na ul. Krakowskiej. 
Tam będziemy witać uczestników Marszu Kadrówki. Później przejdziemy pod 
pomnik Czwórki Legionowej, tam oprócz uroczystości związanej z powitaniem 
Kadrówki będzie równieŜ uroczysta ceremonia wręczenia Honorowego 
Obywatelstwa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Zapraszam 
państwa na tę uroczystość. Bardzo dziękuję panu Sekretarzowi za osobisty 
wkład i zaangaŜowanie w kontakty z kancelarią Pana Prezydenta 
Kaczorowskiego i to, Ŝe doprowadziliśmy wspólnie do tego szczęśliwego finału. 
Bardzo panu dziękuję. Informuję Wysoką Radę, Ŝe pan radny Jan Gierada złoŜył 
mi krótkie sprawozdanie ze swojego pobytu roboczego w Winnicy.  
 
Radny Jan Gierada 
Od roku mój zespół lekarski wybierał się do Winnicy celem promocji tego 
miasta, celem wykonania pewnych zabiegów. Byliśmy tam 4 dni. Mój 
merytoryczny zespół wykonał tam 10 zabiegów na naczyniach wieńcowych. 
Generalnie, Ŝeby nie zanudzać, mieliśmy potęŜne problemy z przekroczeniem 
granicy, jadąc w tamtą stronę poniewaŜ Ukraińcy nie chcieli przepuścić 
znacznej ilości materiałów medycznych – kontrastów, stendów, balonów jak 
równieŜ cewników. PoniewaŜ „lukarnia”, po ukraińsku to jest szpital, w 
Winnicy nie był w komputerze, który moŜe przyjąć charytatywne dary. Firmy, 
które kooperują ze Szpitalem dały tych towarów na duŜą kwotę, na ponad 30 
tys. zł. Te 10 zabiegów, z tego 3 bardzo trudne. Panu Prezydentowi 
Lubawskiemu dziękuję za samochód, i panu Marszałkowi, i za gadŜety. Myśmy 
teŜ mieli swoje prezenty. Byliśmy u pan Prezydenta Winnicy, u panów 
Wiceprezydentów, wręczyliśmy gadŜety i prezenty prywatne lekarzom, którzy 
tu byli w Szpitalu Wojewódzkim roku temu. Szpital na Ukrainie postrzegany 
jako jeden z najlepszych na Ukrainie, pracuje w warunkach katastroficznych. 
Gdyby moi koledzy dyrektorzy siedzący tu zobaczyli to, nie chcieliby takiego 
szpitala mieć, gdyby nie zespół przeze mnie dobranych lekarzy, to inni by nie 
operowali w tych warunkach. Na zapytanie Prezydenta jak ja oceniam Szpital 
powiedziałem, Ŝe w ogóle nie oceniam. Nie wiedziałem, Ŝe na Ukrainie nie ma 
w ogóle ubezpieczeń zdrowotnych, kaŜdy chory musi przynieść wszystko do 
szpitala i to dostanie. Dyrektorem szpitala jest pułkownik, który by kiedyś  
w wojsku, bardzo z resztą przyjemny człowiek, otrzymuje bardzo duŜo 
pieniędzy na chorego, bo 1,15 zł dziennie na jednego chorego, więc pytam się 
co moŜna za to zrobić – dostaje jakąś tam zupę jeśli mu rodzina nie przyniesie. 
Myślę, Ŝe duŜo na tym skorzystali. Uczestniczyłem w takim duŜym gremium 
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ponad 200 lekarzy z całej Ukrainy na zjeździe kardiologów, miałem moŜliwość 
wystąpić. Zostawiliśmy wszystkie materiały, które nie zostały wykorzystane, to 
im się na pewno bardzo przyda. Ponadto zaprosiłem dyrektora szpitala z Ŝoną  
i panią, która jest odpowiednikiem naszego dyr. Tomali, zaprosiłem do 
przyjazdu do Polski. A 4 dni temu, bo w poniedziałek przyjechał na prośbę 
dyrektora szpitala człowiek z Ukrainy, który ma do wymiany zastawkę  
i w poniedziałek został zoperowany. W niedzielę przyjeŜdŜa dwóch lekarzy na 
takie szkolenie dalsze, na taki staŜ. Zawarliśmy z Winnicą taką umowę między 
Szpitalami, pisemną, mimo, Ŝe miałem taką rozpiskę Ŝeby nie robili trudności na 
granicy, i pismo od mera miasta, celnicy robili duŜe trudności, dopiero jak 
powiedziałem, Ŝe będę dzwonił do Komitetu Wykonawczego dopiero się 
obudzili i przepuścili nas bez jakiś większych zgrzytów. Miałem juŜ wrócić, bo 
ostatecznie to łaski mi nikt nie robi, Ŝe jadę operować ludzi za darmo, w obcym 
państwie. Na ogół przyjazna atmosfera, rozstaliśmy się w sposób elegancki. 
Jeszcze raz dziękuję panu Prezydentowi za udostępnienie samochodu, resztę 
kosztów pokrył Szpital. Myślę, Ŝe to jest dobra promocja dla miasta w ramach 
tej współpracy między miastami. Trzeba takie rzeczy robić, powtarzam,  
z ogromną korzyścią dla chorych ukraińskich ludzi. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Jeśli jesteśmy juŜ przy promocji to chciałbym z tego miejsca w imieniu 
własnym, a pewnie i nas wszystkich podziękować panu Zbigniewowi Piątkowi 
za zorganizowanie wspaniałej imprezy. My często zauwaŜmy innych, Ŝe ktoś 
tam coś robi za straszne pieniądze, a ja wiem jak się organizuje imprezy, ile 
trzeba wysiłku, ile trzeba chodzić. Taką imprezę nie przygotowuje się w ciągu 
miesiąca, tylko w ciągu wielu, wielu miesięcy. Bardzo bym prosił abyśmy 
dostrzegali takie rzeczy, Ŝe jeszcze komuś się chce coś robić.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Bardzo się cieszę, Ŝe pan radny Burzawa zwrócił nam uwagę na takie drobiazgi 
jak to, Ŝe radni mają jeszcze jakieś pasje, chce im się zrobić coś dla tego miasta. 
Mam do przekazania jeszcze jedno ogłoszenie – pan dyr. Zygmunt Mazur ma do 
zaprezentowania kilka fotografii, zainteresowanych zachęcam do ich obejrzenia. 
 
Pkt. 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 23 lipca 2009 roku. 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 


