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Protokół Nr XL/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 17 września 2009 roku, w godz. 10.00-14.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Otwieram 40 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 17 września 2009 roku. 
Pozwólcie państwo, Ŝe zacznę od powitania szczególnych gości. Są nimi 
przedstawiciele Kieleckiej Rodziny Katyńskiej Pani Prezes Anna Łakomiec, 
państwo Halina Supron, Wanda Sałek i Pan Ireneusz Krajewski. Witam 
równieŜ przedstawiciela Rodziny Policyjnej 1939 roku, Panią GraŜynę 
Szkonter, Przewodniczącą tego Stowarzyszenia. Witam równieŜ bardzo 
serdecznie Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Przemysława 
Gosiewskiego, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości. Witam pana Prezydenta, jego zastępców, pana Sekretarza, 
panią Skarbnik. Witam dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i podległych 
miastu jednostek. Witam państwa, panie i panowie radni. Witam równieŜ 
wszystkich tych, którzy obserwują przebieg naszych sesji dzięki przekazowi 
internetowemu. Witam takŜe przedstawicieli mediów, które troszczą się 
o rzetelną relację z naszych obrad. 
Szanowni państwo! W piątek 28 sierpnia w godzinach popołudniowych zmarł 
w wieku sześćdziesięciu lat Jerzy Borończyk. Dyrektor do spraw produkcyjno 
– handlowych w Wodociągach Kieleckich. Pełnił funkcję radnego w latach 
1994-1998 oraz 2002-2006. Pracował między innymi w komisjach Gospodarki 
Komunalnej, której był Przewodniczącym a takŜe BudŜetu i Finansów. Miał 
60 lat. Składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich koleŜanek 
i kolegów, którzy uczestniczyli w tym trudnym momencie, uczestniczyli 
w pogrzebie. Szczególnie dziękuję pocztowi sztandarowemu: panu 
Tomaszowi Boguckiemu, panu Czesławowi Dawidowi i panu Stanisławowi 
Rupniewskiemu, za to, Ŝe stanęli u trumny z naszym sztandarem. Sztandarem 
Rady Miejskiej. Bardzo państwa proszę abyśmy chwilą refleksji uczcili 
pamięć naszego kolegi.  
(Rada Miejska uczciła minutą ciszy pamięć śp. Jerzego Borończyka) 
 
Zgodnie z listą obecności oraz ze stanem rzeczywistym, stwierdzam, Ŝe 
w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych, wiec stwierdzam 
prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
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Do pkt 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 9 września 2009 roku porządek obrad a takŜe projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 
z załączonym do nich porządkiem. 
Wysoka Rado. Z uwagi na obecność tak zacnych gości w dniu dzisiejszym, 
oraz na to, Ŝe za chwilę udają się, by złoŜyć hołd ofiarom napaści sowieckiej 
na Polskę, proszę Wysoką Radę o przeniesienie punktu związanego 
z podjęciem uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy: Skwer Pamięci 
Ofiar Katynia, na początek obrad, tj. zaraz po omówieniu porządku. Jest to 
jedna propozycja zmian. Kolejne propozycje wpłynęły od pana Prezydenta 
w okresie od Konwentu do dnia dzisiejszego, są to: 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego 
pn. „ul. Romualda w Kielcach”; 

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

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

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu Nr 4 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Kielce na 2009 rok;  

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu Nr 2 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 

− wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z parków miejskich, urządzonych terenów 
zieleni oraz placów nie pełniących funkcji drogowych, znajdujących się 
na terenie miasta Kielce. 
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Poddaję pod głosowanie wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
 
I. Wniosek o przeniesienie punktu podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
skwerowi, na początek obrad do pkt. 3. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie zmiany w porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego 
pn. „ul. Romualda w Kielcach”. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Kielce na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
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V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Kielce na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
VI.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
Nr 4 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Kielce na 2009 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
VII.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
Nr 2 uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Głosowanie: 
Za   – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do 
porządku obrad. 
 
VIII.  Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
ustalenia Regulaminu korzystania z parków miejskich, urządzonych terenów 
zieleni oraz placów nie pełniących funkcji drogowych, znajdujących się na 
terenie miasta Kielce. 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku 
obrad. 
 
 
 



 5 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zmiany jakie wprowadziliśmy przed chwilą. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniŜszego porządku obrad: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Kielce; 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lipca 

2009 r. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
7. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 

2009 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji wydatków majątkowych 
w mieście Kielce w I półroczu 2009 r. oraz informacją o przebiegu 
wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 
2009 r. 

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Kielce na lata 2005-2013. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 

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

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

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

2009 rok (projekt Nr 4 z autopoprawką); 
5) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (projekt nr 1); 
6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (projekt nr 2); 
7) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby 

Wytrzeźwień w Kielcach; 



 6 

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

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce; 

10) udziału Miasta Kielce w projekcie partnerskim pod nazwą 
„Mi ędzynarodowy Kongres Młodych w Kielcach” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych 
środków finansowych w budŜecie Miasta Kielce na 2010 rok"; 

11) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na 
lata 2010-2014; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-
2013”; 

13) w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63; 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych 
z 2009 roku;  

15) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego 
z zadania własnego gminy dotyczącego administrowania i zarządzania 
cmentarzami komunalnymi w Kielcach; 

16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ropczyce na 
usuwania skutków powodzi; 

17) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na świadczenie usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych; 

18) wyraŜenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złoŜenia 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania 
inwestycyjnego pn. „ul. Romualda w Kielcach”; 

19) w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej przy ul. Domaszowskiej 
w Kielcach; 

20) w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce; 
21) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 

oznaczonej numerem 1, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2; 
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22) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 21, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2; 

23) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 32, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2; 

24) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 44, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2; 

25) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 18, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 3; 

26) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 72, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 83; 

27) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 25, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 10; 

28) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 36, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 18; 

29) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 80, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 40; 

30) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej 
oznaczonej numerem 132, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej 161; 

31) w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
w Kielcach przy ul. śurawiej 9; 

32) w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej; 

33) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Czarnowskiej; 

34) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Karpackiej (dz. 857/213); 

35) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Karpackiej (dz. 857/214); 

36) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej; 

37) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej; 

38) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Peryferyjnej; 
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39) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Karczówkowskiej; 

40) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych 
w Kielcach przy ulicy Strycharskiej; 

41) w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Wilka Kruszelnickiego; 

42) w sprawie nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości, połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Bernardyńskiej (Czernidło); 

43) wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Brunona Jasieńskiego; 

44) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

45) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce; 

46) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – 
PRZEDŁUśENIE UL. BOHATERÓW WARSZAWY – część II” na 
obszarze miasta Kielce; 

47) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM – SOLNA” na 
obszarze miasta Kielce. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Sprawy róŜne i wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zanim poddam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
skwerowi w mieście Kielce, proszę o zabranie głosu panią Annę Łakomiec, 
Prezesa Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska. 
 
Anna Łakomiec Prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska 
Bardzo dziękuję w imieniu rodziny Katyńskiej, za nadanie nazwy, 
wydzielonemu terenowi przy ulicy Gagarina i Krakowskiej, gdzie są 
posadzone Dęby Pamięci, nazwy Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Dziękujemy 
wszystkim radnym, dziękujemy panu Przewodniczącemu Przemysławowi 
Gosiewskiemu, dziękujemy bardzo panu Prezydentowi Wojciechowi 
Lubawskiemu za to, Ŝe objął honorowy patronat nad tą akcją. Akcja ta 
powstała w 2008 roku mając na celu ocalenie nazwy Katyń od zapomnienia. 
W przyszłym roku będzie 70 rocznica mordu katyńskiego i mają zostać 
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posadzone 21.673 Dęby Pamięci. Podjęliśmy tą akcję. Posadziliśmy 
w kwietniu 62 dęby, dzięki panu Prezydentowi, dyrektorowi Wydziału 
Ochrony Środowiska, dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej. Te 
drzewa są posadzone. Prosiliśmy pana Przewodniczącego, Ŝeby ten skwer  
nazwać. śeby nazywał się skwerem Pamięci Ofiar Katynia. Jest to dla nas 
wielkie szczęście, Ŝe moŜemy mieć swoją część w Kielcach. Świadczy to 
o tym, Ŝe pamiętamy. Jest to równieŜ hołd dla naszych zamordowanych ojców, 
dziadków, którzy leŜą w grobach Katynia, Charkowa, Miednoje, Kuropatw, 
Bykowi i innych miejscach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy w planach 
jeszcze ustawienie monumentu z nazwiskami. Mamy dwa wstępne projekty, 
które przy pomocy Władz Miasta, postaramy się zrealizować. Chcemy by 
przechodnie mogli przeczytać konkretne nazwiska i stanowiska 
pomordowanych osób. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zabranie głosu panią Przewodniczącą Kieleckiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, panią GraŜynę Szkonter. 
 
GraŜyna Szkonter Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, 
Oddział w Kielcach. 
Proszę wybaczyć, Ŝe będzie mi się łamał głos, ale mimo wielokrotnych 
spotkań, zawsze bardzo przeŜywam i zawsze bardzo się wzruszam. W imieniu 
naszej Rodziny Policyjnej, wyrazić zadowolenie, Ŝe w moim mieście powstało 
miejsce, które ma w nazwie – KATYŃ. Nasi policjanci, to jest Ostaszków, 
gdzie byli internowani, to jest Fer, gdzie w piwnicach NKWD byli mordowani 
i to jest Miednoje, gdzie w dołach śmierci byli chowani. Ja mówię „naszych 
policjantów” bo to są moi policjanci, to jest prawdopodobnie liczba 17 tysięcy 
policjantów z całej ówczesnej Rzeczpospolitej. To była największa liczba osób 
ze słuŜby państwowej, która poniosła wówczas największe straty. Dlatego dla 
nas, dla naszego Stowarzyszenia jest niezwykle waŜne, Ŝeby świadomość 
o stratach policjantów Rzeczpospolitej doszła do świadomości naszego 
społeczeństwa. śeby młodzieŜ o tym pamiętała, bo często spotykam się 
z reakcją, Ŝe nic się nie wie na temat zamordowanych policjantów. Jest to dla 
mnie przeraŜające, Ŝe nauczyciele, historycy, nie przekazują tej wiedzy. 
Wiedzy o tej największej grupie słuŜby państwowej. Chciałam wszystkim 
państwu, którzy przyczyniliście się do powstania tego skweru, serdecznie 
podziękować a na ręce pana Przewodniczącego przekazać foldery o Muzeum 
w Katowicach, gdzie są pochowane szczątki jednego policjanta. Jest to dla 
nas, dla naszego stowarzyszenia w Polsce takie małe Miednoje. Spotykamy się 
tam co roku, 16 września, na symbolicznym pogrzebie. Oddajemy hołd 
wszystkim 17 tysiącom kolegów policjantów.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
O moŜliwość zabrania głosu w tym punkcie poprosił Poseł Przemysław 
Gosiewski. Proszę o zabranie głosu. 
 
Przemysław Gosiewski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, droga Rodzino Katyńska, droga 
Rodzino Policyjna, Szanowni Państwo. Pozwoliłem poprosić Wysoką Radę 
o moŜliwość zabrania głosu i skorzystania z uprawnienia, które ma Poseł 
w związku z ustawą o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora dlatego, Ŝe 
chciałem podziękować Wysokiej Radzie za tą cenną inicjatywę, jaką jest praca 
i mam nadzieję, zwieńczenie głosowaniem, przyjęcie uchwały o nadaniu 
skwerowi nazwy Pamięci Ofiar Katynia. Poczuwam się do tego wystąpienia 
równieŜ dlatego, Ŝe parę miesięcy temu, skierowałem na ręce pana 
Przewodniczącego list z prośbą o przyjęcie tej uchwały i o to by w tak 
szczególny sposób został uczczony dzień 17 września w naszym mieście. 
Myślę, Ŝe ta dzisiejsza decyzja ma kilka wymiarów, o których wyraźnie trzeba 
powiedzieć. Wymiar pierwszy, o którym mówiły obie panie to wymiar 
pamięci. Tak niezmiernie waŜny, bo pamiętajcie państwo, Ŝe w naszym 
regionie jest kilkaset osób, które zginęły w golgocie wschodu – Katyniu, 
Miednoje, Charkowie. A tak naprawdę pamięć, upamiętnienie tych osób jest 
w niewielkim stopniu uczynione. Jest to dosłownie kilkadziesiąt osób z tych 
kilkuset, które poniosły śmierć w 1940 roku. Sądzę, Ŝe akcja, która jest 
prowadzona pod patronatem pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – „Katyń – 
ocalić od zapomnienia”, ma właśnie temu słuŜyć. śeby przybliŜyć te osoby 
społecznościom lokalnym. Po drugie, co jest niezmiernie waŜne, aby pamięć 
o bohaterach, którzy zginęli na wschodzie, którzy zginęli niewinnie, była 
równieŜ przenoszona do środowiska młodzieŜy. To jest dzisiaj ogromnie 
waŜne, bo to, co stoi przed naszymi działaniami to potrzeba właśnie takiego 
przeniesienia pokoleniowego. Testamentu o wydarzeniach II Wojny 
Światowej do młodych ludzi, którzy bardzo często urodzili się daleko po 
II Wojnie Światowej. Oni muszą dziś przejąć tą przysłowiową „pałeczkę” – 
uŜywając języka sportowego. Tym bardziej chcę podziękować za inicjatywę 
62 dębów, które zostały zasadzone. KaŜdy z tych dębów sygnalizuje jedną 
z ofiar, która zginęła na wschodzie. Mam nadzieję, i kierują to do Wysokiej 
Rady, do pana Prezydenta, Ŝe będą podejmowane w tym zakresie kolejne 
działania. WaŜne jest, aby kaŜdym z tych dębów, opiekowała się jakaś grupa 
młodzieŜy. śeby ten dąb był dębem, o którym myśli równieŜ pewne grono 
młodych ludzi. To jest dzisiaj waŜne, bo w programach wychowawczych 
w kieleckich szkołach, tego typu waŜny aspekt, pamięci, dbałości o danego 
bohatera, powinien być uczyniony. To co równieŜ jest waŜne, to to, Ŝeby móc 
kontynuować działania związane z upamiętnianiem ofiar Katynia w Kielcach. 
Przykładem czego mogła by być chociaŜby tablica, aby nazwiska tych 
wszystkich osób mogły być przybliŜone do tego, aby kaŜdy spacerując wzdłuŜ 
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tych dębów miał świadomość, Ŝe nie spaceruje tylko wokół jakiś drzew 
posadzonych wzdłuŜ alejki ale drzew symboli. Drzew symbolizujących 
konkretne osoby, mieszkańców naszego miasta. To jest drugi wymiar 
dzisiejszej decyzji. Mianowicie wymiar przykładu dla innych miejsc 
w naszym regionie. Mam nadzieję, Ŝe przykład, który będzie niosła dzisiejsza 
uchwała, będzie dobra dla innych samorządów naszego regionu. Mamy 
wykonany spory kawałek pracy. Mianowicie mamy wiedzę o kilkuset ofiarach 
wschodu. Mając na uwadze miejsce ich zamieszkania, bądź miejsce ich 
słuŜby. Sądzę, Ŝe kiedy zbliŜamy się do siedemdziesiątej rocznicy Mordu 
Katyńskiego będziemy mogli powoływać się na kielecki przykład, aby tego 
typu waŜna akcja, była kontynuowana w innych samorządach bo ma to 
ogromne znaczenie, aby w Daleszycach, Górnie, szeregu innych miejsc 
mieszkańcy wiedzieli, Ŝe był taki człowiek. Człowiek, który był policjantem, 
który był Ŝołnierzem, który słuŜył Polsce i poległ. Został zamordowany 
właśnie na wschodzie. Akcja upamiętniania poprzez dęby jest tu najlepszym 
ku temu rozwiązaniem. I jest trzeci wymiar dzisiejszej decyzji. To jest 
wymiar, który dzisiaj słuŜy informowaniu społeczeństwa o tej, jakŜe istotnej 
dacie, jakŜe istotnym wydarzeniu w historii naszego kraju. Po pierwsze 
dlatego, aby stale przypominać to wydarzenie, bo ono się wiąŜe z tragedią, 
jedni twierdzą półtora miliona naszych obywateli, niektórzy twierdzą Ŝe 
dwóch milionów. MoŜna powiedzieć, Ŝe prawie co trzeciego, czy co 
czwartego polaka, który zginął w trakcie II Wojny Światowej. Po drugie jest 
on wymiarem, waŜnym dzisiaj w dyskusji, która toczy się jako dyskusji 
o prawdzie historycznej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ta prawda 
jest podwaŜana. Naszym obowiązkiem, wszystkich obywateli ale równieŜ 
osób pełniących funkcje publiczne w parlamencie, czy teŜ w samorządzie, czy 
w innych miejscach, jest działanie na rzecz umocnienia prawdy. Umocnienia 
prawdy, dlatego, bo to, Ŝe dzisiaj  kwestionuje się charakter ludobójstwa 
zbrodni katyńskiej, jest przede wszystkim podwaŜaniem elementarnego prawa 
do prawdy historycznej. JeŜeli spojrzymy na te wydarzenia, które działy się od 
1939 roku do 1941 i potem, po 1994 roku, na naszych kresach, to wszystkie te 
działania wypełniają wszystkie aspekty zbrodni ludobójstwa określonej we 
wszystkich konwencjach przed II Wojną Światową a takŜe w głównej 
konwencji, która została przyjęta w 1948 roku, która definiuje co to znaczy 
zbrodnia ludobójstwa. Oczywiście nie przypadkowo dzisiaj w Moskwie 
i w paru innych miejscach jest kwestionowana kwestia ludobójstwa. Jest 
kwestionowana dlatego, bo z reguły ci, którzy dopuścili się ludobójstwa, 
chcieliby o tym zapomnieć. Ale równieŜ dlatego, bo musimy pamiętać, Ŝe 
zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, są 
zbrodniami nieprzedawnialnymi, czyli dającymi, choćby dzisiaj, rodzinom 
ofiar podstawę do odszkodowań. Dlatego dzisiaj bój o to, aby prawda została 
nazwana prawdą, aby słowo ludobójstwo było ujęte jako kategoria prawa 
międzynarodowego, jest teŜ równieŜ waŜne z punktu widzenia rodzin tych 



 12 

ludzi, którzy zginęli na wschodzie. To co przyjmuję z duŜym smutkiem, Ŝe 
w ostatnich tygodniach, równieŜ w Polsce sprawa, czy ma być uŜyte słowo 
ludobójstwo, czy nie ma, podzieliła wielu polityków. Nie ukrywam, ze 
smutkiem przyjąłem słowa niektórych polityków, którzy twierdzili, Ŝe to nie 
było ludobójstwo. Ze smutkiem przyjąłem słowa niektórych polityków, którzy 
wręcz dopuścili się stwierdzeń, Ŝe oficerowie samo są winni swojego losu  ̧bo 
mogli jak generał Berling pójść na współpracę z NKWD. Takie teŜ słowa 
padały. Te wszystkie sprawy oczywiście muszą być bardzo napiętnowane, 
muszą być bardzo wyraźnie powiedziane, Ŝe są marginesem w stanowisku 
i w myśleniu naszego społeczeństwa. Musimy zabiegać właśnie o kwestie 
prawdy historycznej i bardzo wyraźnej obrony i dobrej pamięci o tych, którzy 
zginęli. Oni zginęli dlatego, Ŝe byli wierni Polsce. Ale równieŜ pamięci 
o wydarzeniach, które były tragicznymi wydarzeniami w historii naszego 
narodu. Dzisiaj trzeba mówić otwarcie, tak jak Niemcy, wkraczając w granice 
Rzeczpospolitej dokonały agresji na nasze państwo, tak samo sowieci 
wkraczając 17 września, nie dokonali bratniej pomocy, jak wielokrotnie nas 
uczono, szczególnie w okresie PRL-u, ale równie dokonali równie brutalnej 
i bezczelnej agresji. Dlatego dzisiaj spór o takie słowa, który był o słowo 
ludobójstwo czy agresja, jest właśnie sporem o elementarną prawdę 
historyczną. Dlatego chciałbym jeszcze raz wyrazić wdzięczność Wysokiej 
Radzie za podjęcie tej inicjatywy. Chciałbym podziękować za pozytywne 
odniesienie się równieŜ do mojego wniosku i chciałbym Ŝyczyć, aby dzisiejsza 
uchwała była dobrym przykładem dla innych samorządów. Dziękuję bardzo.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wysoka Rado. Mamy wyjątkową okazję aby w dniu dzisiejszym, w dniu 
symbolicznym, nie słowami ale czynem potwierdzić jak zaleŜy nam na tym, 
aby pamięć o bohaterach, o ofiarach września 1939 roku, przetrwała w naszym 
mieście na wieki. Tą okazję stwarza nam uchwała o nadaniu skwerowi 
w mieście Kielce, nazwy Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Będzie to symboliczne 
miejsce¸ dzięki któremu oddamy cześć wszystkim ofiarom napaści sowieckiej 
na naszą ojczyznę w dniu 17 września. Tym, którzy zginęli w Katyniu, 
Miednoje, w Ostaszkowie, ale takŜe tym setkom tysięcy, którzy zostali 
wywiezieni na nieludzką ziemię, po tym jak armia czerwona i NKWD, 
wkroczyły na nasze ziemie, na nasze kresy. To takŜe symboliczny hołd, 
wszystkim bohaterom, którzy ponieśli śmierć, bądź byli torturowani tylko 
dlatego, Ŝe nie godzili się na to, aby Polskie ziemie zostały zagrabione przez 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pytam więc Wysoką Radę, 
kto z was jest za tym aby terenowi wydzielonemu pod Dęby Pamięci, u zbiegu 
ulic Krakowskiej i Jurija Gagarina w Kielcach nadać nazwę Skwer Pamięci 
Ofiar Katynia? Proszę o podniesienie ręki. 
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Głosowanie 
 
Rada Miejska przez aklamację podjęła uchwałę Nr LX/942/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Kielce.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W tej chwili, nasi przedstawiciele: Wiceprzewodniczący Jacek Nowak, Jacek 
Wołowiec, wraz z zaproszonymi gośćmi udadzą się pod pomnik Ofiar Katynia 
i pod pomnik Sybiraków, na naszych kieleckich cmentarzach. W naszym 
imieniu złoŜą tam biało czerwone wiązanki. W naszym imieniu zapalą tam 
znicze. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, przedstawicielom Rodziny 
Katyńskiej i Rodziny Policyjnej oraz panu Posłowi Przemysławowi 
Gosiewskiemu za przybycie na dzisiejszą sesję i potwierdzenie jak waŜna jest 
ta uchwała, którą przed chwilą podjęli śmy. Panów proszę o to, Ŝebyście 
zapalili znicze i złoŜyli wi ązanki w naszym imieniu.  
Ogłaszam pięć minut przerwy.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił 
obrady.  
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 23 lipca 2009 r.. Radny oraz kaŜdy 
uczestnik sesji miał moŜliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 
rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, Ŝe nikt nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń 
do protokołu. Poddaję więc pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX 
sesji odbytej w dniu 23 lipca 2009 roku. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu 
Nr XXXIX/2009  z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 23 lipca 
2009 r. 
 
Do pkt. 5 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Z wielką satysfakcją informuję Wysoką Radę, Ŝe ostatni Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie, pan Ryszard Kaczorowski odebrał 
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12 sierpnia tytuł Honorowego Obywatela Kielc. Tytuł przyznaliśmy na sesji 
lipcowej przez aklamację. Prezydent Kaczorowski jest dwudziestym szóstym 
Honorowym Obywatelem Kielc. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
radnym, którzy tak licznie uczestniczyli w tej waŜnej dla Kielc uroczystości. 
Dziękuję równieŜ panu Jarosławowi Karysiowi, Marianowi Kubikowi 
i Tomaszowi Boguckiemu, za to, Ŝe ponieśli nasz sztandar na tę uroczystość. 
 
W dniach 10-12 września br. uczestniczyłem w 32 Konwencie 
Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich który odbywał się w Krakowie. 
Wystosowaliśmy wspólne stanowisko do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji odnośnie jednolitego interpretowania przepisów prawa przez 
Regionalne Izby Obrachunkowe. W skrócie: „Jako samorządowcy spotykamy 
się z sytuacjami, w których uchwały dotyczące tych samych spraw 
podejmowane przez rady miast są w odmienny sposób oceniane przez 
Regionalne Izby Obrachunkowe w róŜnych województwach. Samorządy, 
inicjując swoje działania, kierują się równieŜ pozytywnymi opiniami 
Regionalnych Izb Obrachunkowych w innych województwach, oczekując iŜ 
opinie te oznaczają zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującym 
prawem. W praktyce, brak jednolitego stanowiska organów nadzoru 
powoduje, iŜ takie działania są nie tylko niezrozumiałe dla mieszkańców 
naszych miast, ale takŜe podwaŜają autorytet Regionalnych Izb 
Obrachunkowych oraz samorządów.” 
Zaapelowaliśmy o ujednolicenie tych interpretacji polskiego prawa przez RIO.  
 
Informuję Wysoką Radę, Ŝe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Kielcach na swoim zebraniu, podjęło 
uchwałę o nadaniu nowo powstającej placówce Ośrodkowi Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczemu w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej (jest to 
kontynuacja ośrodka, który tam funkcjonował) imienia Marii Majewskiej. Jest 
to wybitna postać związana z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi.  
 
Otrzymałem informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na temat wykreślenia z rejestru związków międzygminnych – Związku Gmin 
Rolniczych i Ekologicznych z dniem 31 sierpnia br. My juŜ kilka lat temu, 
jako miasto, zapewne przeczuwając taki koniec Związku, wystąpili z niego. 
Zaoszczędziliśmy zapewne dzięki temu „kilka złotych”. 
 
Z wielką satysfakcją informuję Wysoką Radę i zebranych na dzisiejszej sesji, 
Ŝe nasz znakomity kolega, radny Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii, dwa dni temu odebrał w Warszawie, z rąk kardynała 
Józefa Glempa, Prymasa Polski, nagrodę Białego Kruka fundacji Promocja 
Zdrowia. Bardzo serdecznie gratulujemy panu doktorowi, tego wyróŜnienia 
i bardzo dziękujemy za komentarz, którym opatrzył pan to wydarzenie, 



 15 

dedykując nagrodę całemu kieleckiemu i świętokrzyskiemu środowisku 
onkologów, swoich kolegów i traktując to wyróŜnienie jako wyróŜnienie 
zbiorowe. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję.  
 
Otrzymaliśmy zaproszenie na mszę świętą która zostanie odprawiona przy 
pomniku straceń, na Stadionie Leśnym w Kielcach w dniu 19 września 
o godzinie 12. Msza będzie sprawowana w intencji Kielczan pomordowanych 
na Stadionie przez Niemców w latach 1940 – 1944 oraz w siedemdziesiątą 
rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Gdyby padał deszcz, msza 
zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla na 
Baranówku, przy ul. Sobieskiego.  
 
Interpelacje między sesjami złoŜyli radni: Regina Zapała, Witold Borowiec, 
Dariusz Kozak i Jarosław Machnicki.  
 
Pan Jarosław Machnicki, prosił mnie jeszcze o ogłoszenie, Ŝe dziś chciałby 
zwołać na krótko Komisję Edukacji i Kultury, w celu wyłonienia 
przedstawicieli Rady do opiniującej nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury. 
Jeśli sesja skończy się przed godziną 14, to krótkie spotkanie Komisji 
odbędzie się bezpośrednio po sesji. Jeśli sesja potrwałaby dłuŜej zrobimy 
kilkunastominutową przerwę.  
 
Otrzymaliśmy, jak zwykle miłe, zaproszenie do odbycia sesji w siedzibie 
Targów Kielce. Trudno odmówić, tym bardziej Ŝe są to pogorzelcy. Chcieli 
pochwalić się tym, co tam budują ale takŜe tym, co zamierzają zrobić w hali, 
która uległa częściowemu spaleniu. Chcą takŜe pochwalić się swoimi 
osiągnięciami w tym trudnym, kryzysowym czasie. Bardzo proszę 
o zaznaczenie w swoich kalendarzach, Ŝe sesja, która miała się wstępnie odbyć 
15 października, odbędzie się 20 października w siedzibie Targów Kielce, 
przy ulicy Zakładowej o godzinie 10.00. Jest to nietypowy dzień, dlatego, Ŝe 
w te chwili, co równieŜ z przyjemnością czynię, informuję państwa, Ŝe tam co 
tydzień są jakieś imprezy targowe i one z reguły rozpoczynają się w środę. 
Dlatego nasza sesja odbędzie się we wtorek. Proszę przewodniczących komisji 
o dostosowanie posiedzeń, szczególnie tych komisji gdzie będą opiniowane 
projekty uchwał do tego terminu.  
 
Bardzo proszę aby radni i nie tylko radni, odbierali z sekretariatu Rady, pokoju 
110, albo z sekretariatu pana Prezydenta, pokoju 105, zaproszenia na koncert 
Filharmonii Świętokrzyskiej zorganizowany między innymi przez Fundację 
Vive Serce Dzieciom. Jest to koncert, z którego dochód, jak równieŜ dochód 
ze sprzedaŜy cegiełek, będzie przeznaczony na budowę domu dla kieleckich 
pięcioraczków. Z tego co wiem, mają się dobrze ale do szczęścia brakuje im 
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jeszcze jakiego odpowiedniego domu dla tak licznej rodziny. Bardzo państwa 
proszę o odbiór tych zaproszeń. 
 
Do pkt. 6 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej: 
 

„INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej w Kielcach 

(od 23 lipca 2009r do 17 września 2009r) 
 
W okresie od informacji złoŜonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca 
2009 roku wydałem: 
I.  59 zarządzeń dotyczących: 

1/ zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr 268/2009, Nr 277/2009, Nr 288/2009, Nr 300/2009, Nr 308/2009, Nr 317/2009, Nr 320/2009, 

2/ przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 276/2009, Nr 280/2009, Nr 298/2009, 

3/ zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu 
Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
Nr 267/2009, 

4/ zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – Nr 271/2009, 

5/ ustalenia dnia wolnego w miesiącu sierpniu 2009 roku dla pracowników 
Urzędu Miasta Kielce – Nr 272/2009, 

6/ określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników 
i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 
podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach – 
Nr 273/2009, 

7/ udzielania ślubów cywilnych podczas remontu elewacji i modernizacji 
budynku Urzędu Miasta Kielce – Nr 274/2009, 

8/ powołania Komisji ds. przyznawania wsparcia pomostowego w ramach 
projektu „Jestem przedsiębiorczy – mam firmę. Aktywizacja 
gospodarcza mieszkańców KOM” oraz ustalenia Regulaminu Pracy 
Komisji – Nr 278/2009, 

9/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Oceny Biznesplanów 
składanych w ramach projektu „ Jestem przedsiębiorczy – mam firmę. 
Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM” – Nr 279/2009, 

10/ ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników w 2009 roku – Nr 281/2009, 
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11/ zmiany zarządzenia w sprawie wykazu zadań rzeczowych planowanych 
do realizacji w 2009 roku ze środków Gminnego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nr 282/2009, 

12/ usuwania plakatów wyborczych kandydata do Parlamentu 
Europejskiego Konstantego Miodowicza – kandydującego z listy 
Platformy Obywatelskiej – Nr 284/2009, 

13/ ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk 
Ŝywiołowych oraz działach specjalnych produkcji rolnej – Nr 289/2009, 

14/ zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego w Kielcach 
– Nr 290/2009, 

15/ zmiany zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 299/2009, 

16/ powołania Komisji: 
a/ egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – Nr 302/2009, 
b/ do oceny przydatności do dalszego uŜytkowania kotła centralnego 

ogrzewania CO-UKS 40, znajdującego się w budynku przy ulicy 
Krakowskiej 360, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno 
– Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci 
i MłodzieŜy z Autyzmem – Nr 304/2009, 

c/ do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie nabywania 
nieruchomości na rzecz Gminy Kielce – Nr 310/2009, 

d/ Konkursowej celem przyznania nagród Nadzieje Kielc 2009 – 
Nr 312/2009, 

17/ wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokalu 
przeznaczonego  
na wynajem jako lokal rotacyjny – Nr 303/2009, 

18/ zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cenników i opłat za korzystanie 
z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej – Nr 309/2009, 

19/ powierzenia Zakładowi Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce do 
zarządzania nieruchomości połoŜonej przy ulicy Mazurskiej 48 
w Kielcach – Nr 311/2009, 

20/ powołania Likwidatora gminnej jednostki organizacyjnej, będącej 
jednostką budŜetową pod nazwą Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób 
Niepełnosprawnych w Kielcach – Nr 312/2009, 

21/ zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 314/2009, 

22/ przyznania nagród za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie 
kwalifikowanym oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu – Nr 319/2009, 

23/ zagospodarowania kotła centralnego ogrzewania CO-UKS 40 
stanowiącego własność Gminy Kielce – Nr 321/2009, 
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24/ uchylenia zarządzenia w sprawie powołania likwidatora gminnej 
jednostki organizacyjnej, będącej jednostką budŜetową pod nazwą 
Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach 
– Nr 323/2009, 

25/ wydzierŜawienia gruntu połoŜonego w Kielcach: 
a/ przy ulicy Alei Legionów – Nr 269/2009, 
b/ przy Alei Górników Staszicowskich – Nr 270/2009, Nr 296/2009, 
c/ przy ulicy Warszawskiej – Nr 283/2009, 
d/ przy ulicy Zagórskiej – Nr 286/2009, 
e/ przy ulicy Artura Grottgera – Nr 291/2009, 
f/  przy ulicy Raciborskiego – Nr 292/2009, 
g/ przy ulicy Batalionów Chłopskich – Nr 293/2009, 
h/ przy ulicach: Piekoszowskiej, Zagórskiej, Paderewskiego, 

Jagiellońskiej, Jana Pawła II i Szkolnej – Nr 294/2009, 
i/ przy ulicy śelaznej – Nr 295/2009, 
j/ przy Alei Na Stadion – Nr 305/2009, 
k/ przy ulicy Loefflera i Piotrkowskiej – Nr306/2009, 
l/ przy ulicy Batalionów Chłopskich – Nr 308/2009, 
m/ przy Alei Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 322/2009, 

26/ nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach: 
a/  przy ulicy Hubalczyków – Nr 275/2009, 
b/ przy ulicy 1-go Maja – Nr 287/2009, 
c/ przy ulicy Chałubińskiego Nr 13 – Nr 297/2009, 

27/ rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego 
w Kielcach przy ulicy Fosforytowej – Nr 285/2009, 

28/ określenia lokali przejętych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 
do zarządzania – Nr 301/2009, 

29/ powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania nieruchomości lokalowe, połoŜone w Kielcach przy ulicy 
Częstochowskiej 23 i Opielińskiej 15 – Nr 315/2009, Nr 316/2009, 

30/ wyraŜenia zgody na rozbiórkę obiektu dawnego szaletu przy ulicy 
Prostej 57 w Kielcach – Nr 324/2009, 

31/ uchylenia zarządzenia Nr 61/2006 z dnia 3 marca 2006 roku 
określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transmisji nieczystości 
ciekłych – Nr 325/2009. 

 
II.  24 decyzje i 10 postanowień w sprawie umorzenia, rozłoŜenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budŜetu Miasta.  
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III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 49 projektów uchwał Rady 
Miejskiej.” 

 
Do pkt. 7 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Zgłaszam wniosek formalny. Właściwie prośbę. Punkt ten dotyczy 
sprawozdania z budŜetu za I półrocze a mamy juŜ połowę września. Wszystkie 
sprawy, które tam są zawarte, są całkowicie nieaktualne. Proszę aby 
sprowadzić ten punkt do niezbędnego minimum, podania w globalnych 
liczbach tylko tego co było za pierwsze półrocze. Tak naprawdę to co jest i to 
co nas interesuje będzie w następnych punktach porządku obrad przy 
zmianach w budŜecie. Ta informacja była prezentowana w całości na Komisji 
BudŜetu i Finansów. Myślę, Ŝe byłoby to sztuką dla sztuki, gdybyśmy słuchali 
jeszcze raz tej informacji.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Uwzględniając prośbę pana Przewodniczącego proszę o moŜliwie krótkie 
przedstawienie informacji. 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta przedstawiła prezentację multimedialną 
„Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Kielce za I półrocze 
2009 roku”. 
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WYNIK FINANSOWY BUD śETU 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

30.06.2009 r. 
Wykonanie 

Wskaźnik 
wykonania 

1 2 3 4 5 

1. Dochody 795.062.571 394.310.742,48 49,6 % 

2. Wydatki 972.270.023 377.638.842,23 38,8 % 

3. Deficyt/nadwyŜka (1-2) --177.207.452 +16.671.900,25  

4. Przychody 204.516.879 15.299.539,06 7,5 % 

5. Rozchody  27.309.427 985.116,00 3,6 % 

6. Wynik   +30.986.323,31  
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Plan dochodów bieŜących w wysokości 741.841.289 zł wykonano w kwocie 
381.458.577,43 zł (51,4 % planu),  
 

 
 
 
 
 

Źródło dochodu 
Plan na 

30.06.2008r. 
Wykonanie na 
30.06.2008r. 

Stopień 
realizacji 

planu 

Plan na 
30.06.2009r. 

Wykonanie na 
30.06.2009r. 

Stopień 
realizacji 

planu 

Dynamika 
2009/2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OGÓŁEM DOCHODY 
WŁASNE  

347 029 862 185 602 159,76 53,5% 422 414 222 193 853 061,97 45,9% 104,4% 

w tym:              

               

Podatki i opłaty lokalne 85 150 000 50 591 437,67 59,4% 91 201 100 47 291 109,24 51,9% 93,5% 

w tym:              

podatek od nieruchomości 74 100 000 42 754 579,97 57,7% 78 300 000 40 773 309,92 52,1% 95,4% 

podatek rolny i leśny 230 000 193 365,98 84,1% 282 700 196 377,12 69,5% 101,6% 
podatek od środków 
transportowych 4 100 000 3 006 646,72 73,3% 4 900 000 3 005 945,40 61,3% 100,0% 

opłata targowa 650 000 271 752,80 41,8% 850 000 315 450,00 37,1% 116,1% 

opłata od posiadania psów 120 000 50 901,92 42,4% 100 000 113 010,07 113,0% 222,0% 

opłata skarbowa 5 650 000 3 339 175,06 59,1% 6 600 000 2 677 153,58 40,6% 80,2% 
zaległości z podatków 
zniesionych 300 000 975 015,22 325,0% 168 400 209 863,15 124,6% 21,5% 
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Źródło dochodu 
Plan na 
30.06.2008r. 

Wykonanie na 
30.06.2008r. 

Stopień 
realizacji 
planu 

Plan na 
30.06.2009r. 

Wykonanie na 
30.06.2009r. 

Stopień 
realizacji 
planu 

Dynamika 
2009/2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Podatki i opłaty pobierane 
przez urzędy skarbowe 15 650 000 9 518 972,54 60,8% 18 450 000 5 665 655,01 30,7% 59,5% 

w tym:             

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 13 500 000 8 670 863,33 64,2% 16 700 000 4 888 492,71 29,3% 56,4% 

podatki opłacane w formie 
karty podatkowe 500 000 250 707,85 50,1% 550 000 199 391,40 36,3% 79,5% 
podatek od spadków i 
darowizn 1 650 000 597 401,36 36,2% 1 200 000 577 770,90 48,1% 96,7% 

              

Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego 183 134 006 85 577 681,51 46,7% 210 602 155 87 052 249,38 41,3% 101,7% 

w tym:             

od osób fizycznych 167 484 006 77 832 276,00 46,5% 194 602 155 78 517 600,00 40,3% 100,9% 

od osób prawnych 15 650 000 7 745 405,51 49,5% 16 000 000 8 534 649,38 53,3% 110,2% 

 
 

Źródło dochodu Plan na 
30.06.2008r. 

Wykonanie 
na 
30.06.2008r. 

Stopień 
realizacji 
planu 

Plan na 
30.06.2009r. 

Wykonanie na 
30.06.2009r. 

Stopień 
realizacji 
planu 

Dynamika 
2009/2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pozostałe dochody własne 63 095 856 39 914 068,04 63,3% 102 160 967 53 844 048,34 52,7% 134,9% 

w tym:               
wpływy z najmu i dzierŜawy 
lokali mieszkalnych, 
uŜytkowych, garaŜy itp. 
(MZB) 

do dnia 31.12.2008r. Miejski Zarząd 
Budynków funkcjonował jako zakład 
budŜetowy 

34 176 771 15 736 915,18 46,0% - 
wpływy ze sprzedaŜy biletów 
komunikacji miejskiej 30 020 990 15 061 644,53 50,2% 30 100 000 14 606 929,87 48,5% 97,0% 
wpływy z odpłatności za 
pobyt mieszkańców w 
domach pomocy społecznej 8 327 436 4 032 710,00 48,4% 10 463 289 5 004 316,87 47,8% 124,1% 
opłata za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów 
alkoholowych 3 100 000 3 239 996,10 104,5% 4 000 000 2 975 492,32 74,4% 91,8% 
opłata za wieczyste 
uŜytkowanie gruntów 4 169 000 3 622 029,77 86,9% 4 000 000 2 306 358,10 57,7% 63,7% 
opłata za tablice rejestracyjne 
pojazdów, dowodów 
rejestracyjnych itp. 3 200 500 2 140 439,31 66,9% 4 000 000 1 873 813,68 46,8% 87,5% 
opłata stała za pobyt dzieci w 
przedszkolach 
samorządowych 2 250 064 1 201 439,97 53,4% 2 317 440 642 406,59 27,7% 53,5% 
wpływy z dzierŜawy terenu 
oraz udostępnienie 
nieruchomości gruntowej 1 140 000 767 395,15 67,3% 1 370 000 1 031 009,18 75,3% 134,4% 
zwrot przez Urząd Skarbowy 
podatku VAT (dotyczy 
ZTM) 602 025 602 025,00 100,0% 1 200 000 1 037 401,00 86,5% 172,3% 
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Plan dochodów majątkowych w wysokości 53.221.282 zł wykonano 
w kwocie 12.852.165,05 zł (24,2 % planu) 
 

 
 
 
Wydatki bud Ŝetu Miasta w I półroczu 2009 r. zrealizowano w wysokości  
377.638.842,23 zł, tj. 38,8 % planu  
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Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji 
budŜetowej za I półrocze 2009r 
 

 
 
 
Plan wydatków bieŜących wynoszący łącznie 699.948.129 zł zrealizowano 
w wysokości 339.000.218,67 zł, tj. 48,4% planu.  
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Finansowanie oświaty 
 
 

 

 
 

Wydatki ogółem 122 200 490 133 739 571 100,0% 100,0%
Wydatki bieŜące 121 261 773 133 558 559 99,2% 99,9%
Wydatki majatkowe 938 716 181 012 0,8% 0,1%
Subwencje 111 573 672 124 469 256 91,3% 93,1%
Dotacje z budŜetu państwa 1 462 280 875 367 1,2% 0,7%
Inne środki bezzwrotne 303 844 345 292 0,2% 0,3%
Dopłata z budŜetu Miasta 8 860 693 8 049 655 7,3% 6,0%

Lp. Treść
Wykonanie 
30.06.2008r.

Wykonanie 
30.06.2009r.

Dział 801, 854

Struktura 
2008r.

Struktura 2009r.
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Oświata i wychowanie  - 120.931.528,90 zł

Szkoły podstawowe-
9.463 uczniów
28 479 445,4

23,6%

Szkoły zawodowe - 
2.284 uczniów 
25 739 381,2

21,3%

Licea 
ogólnokształcące - 

6.747 uczniów
19 363 095,5

16,0%

Gimnazja - 5.506 
uczniów

17 917 759,1
14,8%

Pozostałe min. 
Stołówki szkolne, 

dokształcanie 
nauczycieli, 
przedszkola 
specjalne

4 925 093,5
4,1%

Przedszkola - 4.022 
dzieci

16 571 831,3
13,7%

Licea profilowane - 
269 uczniów
1 240 308,1

1,0%

Gimnazja specjalne - 
312 uczniów
1 824 559,3

1,5%

Szkoły zawodowe 
specjalne - 276 

uczniów
2 154 858,2

1,8%

Szkoły podstawowe 
specjalne - 335 

uczniów
2 715 197,6

2,2%

 
 

 
 
 

Finansowanie pomocy społecznej 
 
 

 

 
 

Wydatki ogółem 65 382 223 70 004 634 100,0% 100,0%
Wydatki bieŜące 65 055 214 69 480 602 99,5% 99,3%
Wydatki majatkowe 327 009 524 032 0,5% 0,7%
Dotacje z budŜetu państwa 37 580 831 35 355 425 57,5% 50,5%
Dotacje z innych powiatów 1 227 859 1 523 991 1,9% 2,2%
Dopłata z budŜetu Miasta 26 573 533 33 125 217 40,6% 47,3%

Dział 852

Wykonanie 
30.06.2008r.

Wykonanie 
30.06.2009r.

Struktura 
2008r.

Struktura 2009r.Lp. Treść
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Pomoc społeczna - 69.480.601,63 zł

Świadczenia rodzinne
18 553 068,7

26,7%

Pozostałe min. 
Rodziny zastępcze, 

dodatki 
mieszkaniowe
12 074 229,3

17,4%

Osirodki wsparcia 
3 270 187,9

4,7%

Domy pomocy 
społecznej  

13 253 658,6
19,1%

Osirodki pomocy 
społecznej 
7 867 754,8

11,3%

Zasiłki i pomoc w 
naturze

5 625 137,3
8,1%

Usługi opiekuńcze
4 327 889,6

6,2%

Placówki opiekuńczo 
wychowawcze 
4 508 675,4

6,5%
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Wykonanie na dzień 30.06.2009r. 

OGÓŁEM L.p. Dział Nazwa 
Gmina Powiat 

 

Wskaźnik 
wykonania 

planu 

1 2 3 4 5 6 7 

1 150 Przetwórstwo przemysłowe 18 725,66 - 18 725,66 96,05% 
2 600 Transport i łączność 9 746 261,70 - 9 746 261,70 8,04% 
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 759 259,33 - 3 759 259,33 20,95% 
4 710 Działalność usługowa 962 885,83 - 962 885,83 4,72% 
5 750 Administracja publiczna 619 552,66 - 619 552,66 4,87% 
6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa 287 245,22 1 142 779,58 1 430 024,80 18,70% 
7 801 Oświata i wychowanie 181 011,74 - 181 011,74 1,61% 
8 852 Pomoc społeczna 382 081,08 141 950,85 524 031,93 8,15% 
9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 402 247,88 - 402 247,88 16,47% 
10 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 3 966 384,68 - 3 966 384,68 15,56% 
11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 612 763,98 35 903,80 648 667,78 14,79% 
12 926 Kultura fizyczna i sport 16 379 569,57 - 16 379 569,57 40,06% 

    Razem zrealizowane wydatki 37 317 989,33 1 320 634,23 38 638 623,56 14,19% 

 
Inwestycje roczne 
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Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie Plan na początek 

roku 2009 
Plan po zmianach 
na 30.06.2009 r. 

kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. 56 283 200,00 72 411 874,00 7 893 022,30 14,0 10,9 

1. Wydział Ochrony Środowiska 450 000,00 410 000,00 404 745,20 89,9 98,7 
2. Kielecki Inkubator Technologiczny 0,00 8 995,00 8 291,00 - 92,2 
3. Dom Środowisk Twórczych 30 000,00 30 000,00 24 413,80 81,4 81,4 
4. Komenda StraŜy Miejskiej  608 000,00 508 200,00 287 245,22 47,2 56,5 
5. Dom Kultury "ZAMECZEK"  65 000,00 65 000,00 34 969,80 53,8 53,8 

6. Zarząd Transportu Miejskiego 135 000,00 135 000,00 48 848,81 36,2 36,2 
7. Miejska Biblioteka Publiczna 125 600,00 165 600,00 43 646,18 34,8 26,4 

8. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu 
Miasta 

2 102 000,00 2 192 000,00 537 832,66 25,6 24,5 

9. Teatr Lalki i Aktora "KUBU Ś"  50 000,00 50 000,00 11 490,00 23,0 23,0 

10. Wydział Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta 

45 000,00 55 500,00 10 434,66 23,2 18,8 

11. Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 

7 147 000,00 6 347 000,00 1 082 798,58 15,2 17,1 

12. Miejski Zarz ąd Budynków 1 645 000,00 1 731 000,00 279 277,61 17,0 16,1 

 
 
 

Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie 

Plan na początek 
roku 2009 

Plan po zmianach 
na 30.06.2009 r. kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

13. Miejski Zarz ąd Dróg 15 155 000,00 20 501 000,00 3 125 880,98 20,6 15,2 

14. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji 

3 000 000,00 5 930 000,00 850 991,15 28,4 14,4 

15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 520 000,00 6 430 997,00 524 031,93 14,9 8,1 

16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 400 000,00 5 713 000,00 235 496,51 4,4 4,1 

17. Wydział Gospodarki Komunalnej 2 800 000,00 4 889 671,00 198 741,06 7,1 4,1 

18. Wydział Mieszkalnictwa**  1 100 000,00 405 795,00 13 725,00 1,2 3,4 

19. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu*  8 050 000,00 7 525 410,00 135 783,38 1,7 1,8 

20. Wydział Realizacji Inwestycji 4 700 000,00 7 872 106,00 34 378,77 0,7 0,4 

21. Świętokrzyskie Centrum Onkologii 0,00 950 000,00 0,00 - 0,0 

22. Wojewódzki Szpital Zespolony w 
Kielcach 

0,00 300 000,00 0,00 - 0,0 

23. Biuro Wystaw Artystycznych 58 600,00 68 600,00 0,00 0,0 0,0 

24. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Kielce 

67 000,00 67 000,00 0,00 0,0 0,0 

25. Miejski Urz ąd Pracy 30 000,00 30 000,00 0,00 0,0 0,0 

26. Kieleckie Centrum Kultury  0,00 30 000,00 0,00 - 0,0 
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Inwestycje wieloletnie 
 

 
 

Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie Plan na początek 

roku 2009 

Plan po 
zmianach na 
30.06.2009 r. kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

 
Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-
2011 

177 616 935,00 192 106 730,00 23 675 620,26 13,3 12,3 

1. Miejska Biblioteka Publiczna 478 048,00 478 048,00 478 048,00 100,0 100,0 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 24 500 000,00 27 000 000,00 11 140 810,51 45,5 41,3 

3. Wydział Realizacji Inwestycji 11 462 400,00 10 676 400,00 2 572 553,97 22,4 24,1 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 622 200,00 1 622 200,00 366 000,00 22,6 22,6 

5. Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji 

4 000 000,00 3 862 000,00 675 809,24 16,9 17,5 

6. Zarząd Transportu Miejskiego w 
Kielcach 

2 500 000,00 22 320 000,00 2 799 900,00 112,0 12,5 

7. Geopark Kielce 0,00 9 574 303,00 743 255,68 - 7,8 

8. Wydział Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta 

3 000 000,00 3 000 000,00 159 500,00 5,3 5,3 

9. Miejski Zarz ąd Dróg 84 078 710,00 80 099 595,00 4 001 168,47 4,8 5,0 

10. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  5 170 000,00 1 980 000,00 86 976,24 1,7 4,4 

11. Wydział Gospodarki Komunalnej 16 623 215,00 7 311 822,00 300 868,00 1,8 4,1 

12. Kielecki Inkubator Technologiczny 10 747 362,00 10 747 362,00 219 630,15 2,0 2,0 

13. Dom Środowisk Twórczych 3 500 000,00 3 500 000,00 56 100,00 - 1,6 

14. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu 
Miasta 

9 935 000,00 9 935 000,00 75 000,00 0,8 0,8 

15. Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 

100 000,00 0,00 0,00 0,0 - 
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Wniesienie wkładów do spółek 
 

 

Poz. Nazwa Inwestycji Dział Rozdział 

Planowane 
wydatki po 

zmianach na 
30.06.2009r. 

Wykonanie               
na dzień 

30.06.2009r. 

%               
6:5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 OGÓŁEM WKŁADY     7 000 000,00 7 000 000,00 100,0 

1.1 
Objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych 

900 90095 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 

1.2 Objęcie  nowych udziałów w spółce Korona S.A. 926 92695 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0 

 
 
 
 
 
ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz 
udzielonych poręczeń w I półroczu 2009 r. 
 
 

Lp.  Nazwa Stan zadłuŜenia na 
dzień 01.01.2009 r. 

Zaciągnięte 
kredyty/poŜyczki, 

udzielone poręczenia 

Spłacone 
zobowiązania 

Stan zadłuŜenia na 
dzień 30.06.2009 r. 

1 2 3 4 5 7 

1. 
KREDYTY  
(kapitał)  

86.544.577 2.550.629,53 0,00 89.095.206,53 

2. 
POśYCZKI  
(kapitał)  

6.401.440 0,00 985.116 5.416.324 

RAZEM  92.946.017 2.550.629,53 985.116 94.511.530,53 

3. 
Udzielone 
PORĘCZENIA 
(kapitał + odsetki) 

11.849.827,26 0,00 1.838.042,48 10.011.784,78 

OGÓŁEM  104.795.844,26 2.550.629,53 2.823.158,48 104.523.315,31 
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Instytucje kultury 
 

 
 
 
Do pkt. 8 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach  
Mam obowiązek złoŜyć to sprawozdanie. Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych obowiązuje nas od 2005 do 2013 roku i w tym 
dokumencie jest teŜ zapisane takie zobowiązanie, Ŝe w połowie tego czasu 
zostanie złoŜona informacja  na temat, w jaki sposób jej załoŜenia były 
realizowane. Miałbym propozycję, Ŝeby przyjąć załoŜenie, Ŝe państwo 
zapoznali się z tym dokumentem. Jest to bardzo szczegółowy dokument, który 
relacjonuje bardzo dokładnie, w jaki sposób realizowane były dwa zasadnicze 
priorytety rozbite na cele strategiczne, których jest siedem, na cele operacyjne 
etc. etc.. Gdybyśmy przyjęli takie załoŜenie, to skomentowałbym tylko 
ogólnie realizację tego dokumentu kierunkowego w ten sposób, Ŝe ten 
dokument, którym państwo dysponują jest opisem niewątpliwych osiągnięć. 
Sygnalizuje równieŜ pewne problemy ale wobec tego, Ŝe zmienia się wiele 
okoliczności zewnętrznych, pojawiają się takie rzeczy jak dostępność do 
funduszy europejskich, zarówno w sferze moŜliwości rozbudowy 
infrastruktury jak i kapitału ludzkiego. Następnie pogłębiają się trudne skutki 
pewnych procesów demograficznych. Pojawiają się bardzo liczne zmiany 
w prawie, które to prawo dotyczy problemów społecznych. Wreszcie 
pojawiają się ewidentne skutki kryzysu, zarówno w sferze samych problemów 
społecznych, jak i niestety w sferze finansowania pewnych działań w tym 
zakresie. Ja bym proponował, Ŝebyśmy szerszą  debatę na ten temat 
przeprowadzili w pierwszym kwartale przyszłego roku, na okoliczność 
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przeprowadzenia pewnej nowelizacji, niezbędnej nowelizacji tego dokumentu. 
Wówczas, jeśli pan Prezydent przychyliłby się do takiej propozycji i państwo 
równieŜ, omówilibyśmy sobie te problemy bardziej szczegółowo. Taka jest 
moja propozycja.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
To załoŜenie przyjmujemy i nad sprawą pochylimy się w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach  
Gdyby były pytania do przedstawianego Sprawozdania, to ja oczywiście słuŜę 
swoją osobą.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przyjmując załoŜenie o którym wspomniał pan dyrektor, Sprawozdanie 
z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce 
na lata 2005-2013 zostało złoŜone.  
 
Do pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
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, takŜe te, które 
weszły do porządku dzisiaj, uzyskały pozytywne opinie właściwych komisji. 
Jeśli przewodniczący komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania to 
bardzo proszę aby zapisali się przed odpowiednim punktem porządku obrad. 
 
Do pkt. 9.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 1 z autopoprawką). 
Przyjęcie projektu spowoduje zwiększenie dochodów budŜetu Miasta o kwotę 
1.808.395 zł i zwiększy plan wydatków o kwotę 1.808.395 zł, zmniejszy 
rezerwę ogólną budŜetu o kwotę 30.000 zł, dokona zmian w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych oraz limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne.  
Skupię się nad najbardziej istotnymi zapisami tego projektu. Proponujemy 
następujące zmiany: 
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400.000 zł z tytułu zwiększonych 
wpływów za bilety komunikacji miejskiej, VAT, który wpłynął z I Urzędu 
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Skarbowego – 780.000 zł oraz opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów. Całą ta 
kwotę, poniewaŜ dotyczy Zarządu Transportu Miejskiego, proponujemy 
przeznaczyć dla ZTM na zwiększenie planu wydatków bieŜących.  
W dalszej części proponujemy zmiany w planie dochodów budŜetowych 
o kwotę 480.000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów za które odpowiedzialny jest 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i dotyczy ona głównie 
zniesienia współwłasności, zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej i renty 
planistycznej. W związku z tym, proponujemy zwiększenie planu dochodów 
z innych tytułów za które odpowiedzialny jest Wydział, mianowicie: opłaty za 
wieczyste uŜytkowanie nieruchomości, sprzedaŜ lokali uŜytkowych (aŜ 
o 300.000 zł powyŜej planu), sprzedaŜ mieszkań komunalnych (100.000 zł). 
W dalszej części, w związku z tym, Ŝe w Geoparku powstały oszczędności na 
budowie oświetlenia ściany wschodniej rezerwatu geologicznego Ślichowice, 
proponuje się aby te środki, w wysokości 213.000 zł przeznaczyć na zadnie 
„Geopark Kielce – ogród botaniczny”. Za te środki byłoby wykonane 
przyłącze wodociągowe, które jest niezbędne do rozpoczęcia inwestycji.  
W dalszej części nasze propozycje dotyczą planu wydatków inwestycyjnych. 
Jest to kwota 524.230 zł. Proponujemy w ramach Wydziału Gospodarki 
Komunalnej przeniesienie tej kwoty, która powstała ze zmniejszenia 
w związku z opóźnieniami w realizacji dokumentacji projektowej na 
kanalizację sanitarną w ulicach Aleksandrówka i Dobromyśl oraz 
oszczędności na innych zadaniach. Proponujemy tę kwotę przeznaczyć na 
zadania: 
− „budowa ścieŜki rowerowej od ulicy Klonowej do granic  Miasta 

w kierunku Cedzyny” – 310.000 zł, 
− „dokumentację projektową, realizację pomnika Henryka Sienkiewicza” – 

120.000 zł 
− „budowę ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Na Stoku”  
− „zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej bazy danych 

dotyczącej ewidencji gruntów i ich lokalizacji na cmentarzach 
komunalnych w Kielcach”. 

Proponujemy w tym projekcie przeniesienie kwoty 1.954.440 zł z wydatków 
inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą „rozwój systemu komunikacji 
publicznej w kieleckim obszarze metropolitarnym – zakup autobusów 
i systemów elektronicznych wspierających komunikację” na zadania 
wykonywane równieŜ przez tą samą jednostkę co poprzednie zadanie czyli 
Zarząd Transportu Miejskiego, 30.000 zł oraz pozostałą kwotę 1.924.440 zł na 
wydatki bieŜące tej jednostki. Byłoby to związane między innymi 
z ubezpieczeniem nowych autobusów i zwiększeniem o waloryzację stawki 
wozokilometra dla istniejącego przewoźnika.  
Kolejna, istotna propozycja związana jest ze zmianą finansowanie inwestycji. 
Dotyczy kwoty 4.233.411 zł. Proponujemy zmienić kwalifikację z uwagi na 
to, Ŝe do tej pory były to środki zabezpieczone jako środki własne w mieście. 
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Podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kredyt, na 
bardzo dobrych warunkach, na finansowanie dokumentacji projektowych kilku 
wskazanych w tym projekcie zadań inwestycyjnych. Zatem naleŜy dokonać 
i w miejsce środków własnych wpisać kredyt.  
Są to najbardziej istotne propozycje w projekcie uchwały. Wnoszę 
o uchwalenie proponowanych zmian.  
 
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 LX/943/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałem poinformować, Ŝe projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Brunona Jasieńskiego, nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki Przestrzennej. Taką informację uzyskałem od Przewodniczącego 
Komisji. To jest uzupełnienie informacji, która podałem wcześniej.  
 
Do pkt. 9.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 2 z autopoprawką). 
Przyjęcie zapisów tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów 
budŜetu Miasta o 1.078.918 zł, zmniejszenie planu wydatków o 318.082 zł, 
likwidację części ogólnej rezerwy budŜetowej o 17.000 zł. Spowoduje równieŜ 
zmniejszenie planu przychodów budŜetu Miasta o kwotę 1.397.000 zł oraz 
dokona zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych jak teŜ w limitach 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.  
Najistotniejszy i zapisami tego projektu są: 
Zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 350.000 zł na działalność 
promocyjną, sportową, prowadzoną w ramach Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu. Środki te byłyby przeznaczone między innymi na zakup biletów 
wejściowych dla uczniów kieleckich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych na mecze piłki ręcznej i noŜnej, na działania promujące 
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miasto Kielce podczas Ligii Mistrzów oraz innych rozgrywek w ramach 
europejskich pucharów zespołu VIVE, na organizację i współorganizację 
imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, jak teŜ na dotacje dla 
organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
Ponadto w ramach planu wydatków bieŜących proponujemy zwiększenie 
o kwotę 500.000 zł, na odprowadzenie przez gminę Kielce naleŜnego podatku 
na rzecz Urzędu Skarbowego. Jak państwo wiecie, od kaŜdego aportu do 
spółek powinno się odprowadzić podatek VAT. Na zabezpieczenie tego 
podatku potrzebne są środki. Na powyŜszy cel proponujemy zwiększenie 
planu dochodów z tytułu sprzedaŜy lokali uŜytkowych na rzecz ich najemców.  
Jeśli chodzi o zmiany planu wydatków inwestycyjnych, proponujemy 
przeniesienie kwoty 300.000 zł pomiędzy Zakładem Obsługi i Informatyki 
Urzędu Miasta oraz Wydziałem Realizacji Inwestycji. Środki te byłyby 
przeznaczone na zakup wyposaŜenia do budynku przy ulicy Mazurskiej 48. 
zakupami tego wyposaŜenia zająłby się Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu 
Miasta. 
Proponujemy przeznaczenie 10.000 zł, poprzez likwidację części ogólnej 
rezerwy budŜetowej i przeznaczenie jej dla gminy Ropczyce na usuwanie 
skutków powodzi w infrastrukturze drogowej.  
Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych, proponujemy przeniesienie 
kwoty 633.290 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu 
monitoringu wizyjnego Miasta Kielce”. Dotyczy to jednego działu – 754. 
Pieniądze te były zabezpieczone wcześniej dla policji, natomiast w związku 
z tym, Ŝe procedury tam są bardzo długie, przyjęli śmy, Ŝe szybciej upora się 
z tym wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Stąd to 
przesunięcie.  
Miejski Zarząd Dróg. Proponuje się przeniesienie w planie wydatków 
inwestycyjnych kwoty 1.730.452 zł. Są to oszczędności pozostałe po 
zrealizowanych zadaniach. Te oszczędności proponujemy przeznaczyć na 
budowę oczyszczalni wód deszczowych w ulicy Pakosz, na przebudowę 
oczyszczalni wód deszczowych w ulicy Witosa. Ponadto proponujemy 
równieŜ przeniesienie kwoty 1.252.000 zł w związku z tym, Ŝe przedłuŜają się 
pewne procedury związane z wykupem gruntów. Te środki proponujemy na 
budowę łącznika ulic Chrobrego i Lecha (1.052.000 zł) oraz na przygotowanie 
placu manewrowo – postojowego dla MPK przy ul. Morcinka (200.000 zł).  
To były najbardziej istotne zapisy. Proszę o uchwalenie proponowanych zmian 
w budŜecie miasta.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/944/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 9.3 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 3). 
Projekt dokonuje bardzo wielu zmian w uchwale budŜetowej na 2009 rok. 
Projekt zmniejszy plan dochodów budŜetu miasta o 36.406.454 zł. Zmniejszy 
plan wydatków budŜetu miasta 64.906.610 zł, zmniejszy równieŜ rezerwę 
inwestycyjną o kwotę 46.000, zmniejszy plan przychodów o kwotę 
28.500.156 zł. Zawiera on równieŜ propozycje zmian w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych na 2009 rok oraz w limitach wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne. Zmiany, które proponujemy spowodują, 
ustalenie nowego deficytu budŜetowego miasta. Deficyt, który do tej pory 
wynosił 175.810.452 zł, po przyjęciu uchwały zmieni się do 147.310.296 zł. 
Zmieni się równieŜ kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek 
długoterminowych. Do tej pory wynosiła ona ponad 190.000.000 zł a będzie 
134.576.000 zł. Ponadto zmienia się równieŜ przychody budŜetu miasta 
i wynosić będą 174.619.723 zł.  
Proponujemy zwiększenie planu dochodów bieŜących o kwotę 5.356.917 zł 
i są to najpowaŜniejsze pozycje, które wpłynęły na zwiększenie dochodów, są 
to: 
− zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT – 3.000.000 zł, zwrot dotyczy 

Miejskiego Zarządu Dróg; 
− zwiększenie ponadplanowanych dochodów w podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych 1.200.000 zł; 
− wpływ z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 580.000 zł. 
To są najpowaŜniejsze pozycje, ale jest ich o wiele więcej. 
Proponujemy zmniejszenie planu dochodów bieŜących o kwotę 26.621.072 zł. 
Na kwotę tą składają się propozycje: 
− zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych,  
− wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych,  
− opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych,  
− opłaty skarbowe i opłaty za wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej, 
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− opłat czynszowych pobieranych przez MZB, 
− odsetek od lokat i środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych Urzędu Miasta.  
Ta korekta, jak państwo się domyślają jest związana z sytuacją finansową jaka 
objęła cały kraj i nie ominęła równieŜ naszego miasta.  
Ponadto proponujemy, w ramach planu dochodów majątkowych, zmniejszenie 
o kwotę 16.707.258 zł i to są zmiany o których mówiłam w informacji za 
I półrocze. Związane to jest z tym, Ŝe planowany był wpływ dotacji 
rozwojowej na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 762, znanej 
w skrócie jako ulica Krakowska i na Kielecki Inkubator technologiczny. 
Środki te wpłyną ale prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.  
Ponadto proponujemy zmiany w planie wydatków. Łącznie zmniejszenie 
planu wydatków planujemy o kwotę 80.434.339 zł. Składa się na to 
propozycja zmian i zmniejszenia planu wydatków bieŜących łącznie o kwotę 
1.443.399 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 
78.990.940 zł. PoniewaŜ na zmianę tych prawie 79.000.000 zł składa się 
pięćdziesiąt osiem tytułów, pozwolą państwo, Ŝe nie będę ich wymieniać. 
W większości to zmniejszenie ma swoje uzasadnienie, które jest dołączone do 
projektu. Część z nich dotyczy zmian związanych z oszczędnościami, jakie 
uzyskano w wyniku przeprowadzonych przetargów, natomiast część z nich 
dotyczy pewnych przesunięć, które są konieczne z róŜnych powodów. Powody 
te są wskazane w uzasadnieniu.  
W dalszym ciągu tego projektu proponujemy zwiększenie planu wydatków 
bieŜących o kwotę 6.998.138 zł i środki te chcielibyśmy przeznaczyć na: 
− Remont chodników w mieście. 2.300.000 zł. 
− Dotację celową dla Kieleckiego Centrum Kultury, jako wkład własny 

w projekcie pod nazwą „Świętokrzyskie – Moc Kultury”, realizowany 
razem z Urzędem Marszałkowskim.  

− Kwotę 1.050.000 zł, z czego 500.000 zł dotyczy VAT-u, który będzie 
zwrócony do budŜetu miasta, na koszty pobytu mieszkańców skierowanych 
przez gminę Kielce do domów pomocy społecznej.  

− 1.000.000 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, zwi ązane 
z remontem obiektów przy ul. Kusocińskiego.  

− 700.000 zł na nakładki bitumiczne na drogach.  
− 700.000 zł na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego.  
− 570.066 zł na promocję miasta w róŜnych imprezach. 
− Na zakup wydawnictw, czasopism – 300.000 zł. 
W ramach planu wydatków proponujemy zwiększenie wydatków 
majątkowych o 6.964.632 zł i przeznaczenie ich na: 
− Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym: 
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o na zakup nieruchomości gruntowej przy ulicy Wrzosowej – 
1.800.000 zł, 

o na nieruchomość gruntową przy ulicy Ściegiennego – 2.500.000 zł.  
Zakup jest niezbędny aby zrealizować inwestycję związaną z budową drogi 
łączącej ul. Ściegiennego z ul. Wojska Polskiego. 

− Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Zimnej – 320.000 zł. Środki 
te pozwolą na całkowitą modernizację tego budynku. Zakończy to 
prowadzony remont. 

To są najpowaŜniejsze zapisy.  
Podsumowując ten projekt uchwały. W wyniku tych zmian, po stronie 
dochodów powstał niedobór środków w kwocie 37.971.413 zł a w wyniku 
zmian po stronie wydatków zwolniły się środki w kwocie 66.471.569 zł. 
W związku z tym uzyskano wolne środki w wysokości 28.500.156 zł. 
Proponujemy je przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów z tytułu 
kredytu długoterminowego krajowego, planowanego do zaciągnięcia w 2009 
roku.  
 
Robert Siejka, Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Jedna rzecz natury ogólnej. Chciałem się odnieść do tych zmian w sensie 
ogólnym. Przypomnę, Ŝe jak uchwalaliśmy budŜet na rok bieŜący, to radni, 
w szczególności radni mojego Klubu ostrzegali, Ŝe w naszej ocenie, mimo, Ŝe 
ten budŜet nam się podobał, to jednak był zbyt optymistycznie zaplanowany, 
jeśli chodzi właśnie o tę część, której nie dostaniemy. Mówimy tu o udziale 
w podatkach. Pamiętam, jak pan Prezydent tłumaczył wówczas, Ŝe to są 
wskaźniki z Ministerstwa Finansów i tak to planowaliśmy. Dzisiaj zderzamy 
się z szarą rzeczywistością i moŜna mieć tylko gorzką satysfakcję, Ŝe mieliśmy 
wówczas rację. Jeszcze jedna rzecz, dotycząca tych spraw. Jak się czyta 
uzasadnienia przy poszczególnych zadaniach, z których rezygnujemy, bądź 
oczekujemy, Ŝe będą realizowane w latach późniejszych, to mam wraŜenie, Ŝe 
tak naprawdę to państwu moŜe być na rękę taka sytuacja, bo w większości 
przypadków tych uzasadnień, przy poszczególnych inwestycjach, moŜna 
wyczytać, Ŝe tak naprawdę, to nawet gdyby te pieniądze były, to i tak nie było 
szans realizacji z powodu jakiś tam niedociągnięć czy opóźnień. Czy to po 
stronie projektantów, czy ewentualnie po stronie urzędników. Gdybyście 
państwo zagłębili się w te uzasadnienia to musielibyście mi przyznać rację. 
Sprawa drobna, szczegółowa, dotycząca ścieŜki rowerowej, na kwotę 
1.000.000 zł, kwestia teŜ uzasadnienia. W uzasadnieniu piszecie państwo, Ŝe 
dajemy te pieniądze z powodu „nacisków społecznych” na budowę ścieŜki. Ja 
wiem, Ŝe słowo naciski moŜe wpisuje się w obraz kadencji pana Prezydenta 
ale są inne słowa, których moŜna uŜywać i proponowałbym dla państwa 
lepszego samopoczucia i wizerunku, Ŝeby uŜyć chociaŜby słowa „oczekiwania 
społeczne”. Byłoby lepiej. 
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Barbara Nowak, Skarbnik Miasta 
Być moŜe tak rzeczywiście było, Ŝe to właśnie Klub pana radnego Siejki 
dzisiaj ma satysfakcję. My tej satysfakcji akurat nie mamy, bo nie 
chcielibyśmy, Ŝeby się spełniły te działania, które musieliśmy podjąć. 
Przypomnę jedną rzecz. Co roku i to nie jest przypadek 2008 roku, bo tak się 
dzieje przynajmniej od 10 lat albo dłuŜej, przyjmujemy do planu na następny 
rok, jeśli chodzi o dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od 
osób fizycznych, prawnych, z tytułu opłat od czynności cywilno – prawnych, 
czy innych, przyjmujemy wielkości jakie dostajemy w piśmie od Ministerstwa 
Finansów. Pismo to wpłynęło 15 października 2008 roku. Cały czas, przez 
pierwsze miesiące 2009 roku wszyscy przyjmowaliśmy i ufaliśmy, Ŝe kryzys 
nas omija. śe nie będzie aŜ tak źle jak się dzieje w europie, poniewaŜ w tej 
nadziej równieŜ utrzymywało nas Ministerstwo Finansów i nasz Rząd. Dodam 
jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej. 
PoniewaŜ wykonanie tych dochodów za cztery miesiące 2009 roku było 
wyŜsze aniŜeli to wynikało z tzw. wskaźnika upływu czasu, którym zawsze 
liczymy. W związku z tym, właściwie nie było powodów do tego, Ŝeby te 
dochody właśnie z tego tytułu korygować. Przypomnę równieŜ, Ŝe dopiero 
w czerwcu podjęte zostały informacje a później w lipcu została dokonana 
korekta BudŜetu Państwa, bardzo powaŜna korekta, która była juŜ ewidentnym 
sygnałem dla wszystkich gmin, Ŝe dochody z tytułu udziałów w dochodach 
BudŜetu Państwa nie będą takie, jakie były zapowiadane w pismach 
z Ministerstwa Finansów sprzed pół roku. Dzisiaj w dalszym ciągu jest 
sytuacja taka, Ŝe moŜe być róŜnie. MoŜe być lepiej, moŜe być gorzej. Liczymy 
w tym momencie właściwie tylko na siebie. Trudno jest dziś oceniać nawet 
chociaŜby sytuację jaka będzie w przyszłym roku. My juŜ nie zajmujemy się 
2009 rokiem, bo kryzys to nie jest tylko ten rok ale równieŜ lata następne. 
W naszej ocenie głównie 2010 rok. To jak będą wyglądały wpływ z BudŜetu 
Państwa w sytuacji, kiedy deficyt tak bardzo się zmienił (z 27 na 52 miliardy 
zł), na co moŜemy liczyć jeśli chodzi o wpływy, to trudno dziś oceniać. Na ten 
moment czekamy na informację z Ministerstwa Finansów, która juŜ za miesiąc 
da obraz tego, co się moŜe dziać po stronie dochodów z tych tytułów 
w przyszłym roku.  
Jeśli chodzi o kwestię nacisków i oczekiwań to powiem, Ŝe ja tu nie widzę 
róŜnicy. 
 
Marek Wołowiec Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej 
Miałem się nie wypowiadać, ale wypowiedź kolegi Siejki mnie 
sprowokowała. Na poprzedniej sesji zadałem pani Skarbnik pytanie, jak 
będzie pokryta dziura budŜetowa, która na dzień dzisiejszy wynosi około 
26 milionów. Zgodnie z zapowiedziami władze miasta przedstawiły 
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rozwiązanie pokrycia tej dziury budŜetowej w wysokości 26 milionów 
złotych, która powstała, jak pani Skarbnik stwierdziła ze zmniejszenia się 
wpływów z dochodów od podatków od osób fizycznych, podatków od 
spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno – prawnych i róŜnych. 
Pokrycie tego niedoboru w wysokości 26 milionów z ułamkami do budŜetu, 
w tej uchwale nastąpiło poprzez przesuniecie środków inwestycyjnych na 
niektóre inwestycje, takie jak budowa drogi Ściegiennego, ulicy Krakowskiej, 
przebudowa skrzyŜowania Nowy Świat. MoŜna dzisiaj w prasie wyczytać, pan 
Prezydent to relacjonował. Węzeł ulica śelazna. Oraz inne inwestycje. Zresztą 
myślę, Ŝe to dobre rozwiązanie. MoŜna stwierdzić, Ŝe prospołeczne, gdyŜ 
władze miasta, powstałą dziurę budŜetową mogły pokryć częściowo ze 
środków przeznaczonych na pomoc społeczną, modernizację szkół, lub 
dokonać zwolnień pracowników. Były takie głosy. Tego nie uczyniono. 
Chwała za to władzom miasta. Proszę państwa, bo na przykład obcięcie 
środków na pomoc społeczną spowodowałoby uderzenie w najbardziej 
uboŜszych naszych mieszkańców, naszego miasta. Myślę, Ŝe władze miasta 
zrobiły dobry krok w kierunku ochrony ludzi. Myślę, Ŝe odpowiedź, którą pani 
Skarbnik udzieliła była wyczerpująca, bo właściwie nasz Klub, myśmy zadali 
to pytanie, jak dziura budŜetowa ma być pokryta. Myślę, Ŝe to jest odpowiedź 
satysfakcjonująca i my tą uchwałę poprzemy. 
 
Radny Jan Gierada 
Nie takie budŜety padły i nie takie tęgie głowy myślały nad tym co zrobić. 
JeŜeli ktokolwiek z nas myśli, Ŝe nie ma kryzysu w państwie to się potęŜnie 
myli. Taka dziura jak tu powstała w tym budŜecie jest to niewielkie 
wydarzenie na skalę całego budŜetu miasta. Padają budŜety w zdrowiu. Nie 
ma pieniędzy na leczenie o czym często państwo czytacie w prasie. Dla 
przykładu, na Onkologii i w Szpitalu Wojewódzkim jest nadwykonanie za 
7 miesięcy na ponad 33 miliony złotych. Więcej jest nadwykonania w dwóch 
szpitalach niŜ dziura u pana Prezydenta. Dlatego teŜ korekty budŜetu były, 
będą i przestrzegam na 2010 rok i 2011 moŜemy mieć sytuację katastroficzną. 
Dochodzi do takiej sytuacji, Ŝe prowadzi się w tej chwili roboty z unijnych 
pieniędzy i ja obawiam się, bo mam juŜ pismo, Ŝe nie ma nawet i tych 
pieniędzy na pokrycie przejściowych faktur, które były zaplanowane do 
płatności. Nikt nie przewidzi dokładnie czy w 2010 roku będzie 52 miliardy, 
czy moŜe będzie więcej. Dlatego takie korekty mogą być i raz na kwartał 
robione, bo trzeba się przystosować do pewnych okoliczności, pewnych 
sytuacji, których nie przewidzi ani pani Skarbnik ani pan Prezydent ani Ŝaden 
z radnych. Jest potęŜny kryzys w państwie, który będzie trwał nie tylko 
w 2009 i 2010 roku ale i w następnych latach. Dlatego teŜ specustawa, jak ja 
ją nazywam, dająca przedsiębiorcom moŜliwość ograniczenia pracy do pół 
etatu, czy do moŜliwości zmniejszenia pensji itd., potęŜne zwolnienia, 
redukcje, to wszystko przyczyni się do jeszcze gorszej sytuacji ekonomicznej. 
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Dlatego, gdyby tylko tak się skończyło, jak dzisiaj pani Skarbnik 
zaproponowała w uchwale, to bym dziękował Bogu.  
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Trzeba oddać przynajmniej dobre słowo Skarbnikowi Miasta, gdyŜ z naleŜytą 
starannością zaplanował dochody własne na 2009 rok. To, co zaplanował, to 
z tych dochodów z niczego się nie wycofuje w tej chwili. Propozycje zmian 
dotyczą tylko i wyłącznie dochodów zewnętrznych, nie dochodów własnych. 
Tych dochodów niestety nie da się inaczej planować, tylko co powie pan, 
który daje, to my musimy tak reagować. PoniewaŜ na grudzień, były wytyczne 
z Rządu, Ŝe będzie taka a nie inna kwota, czy taki a nie inny procentowy 
wpływ z dochodów zewnętrznych, to myśmy musieli tak planować. PoniewaŜ 
została zrobiona korekta, to to co zrobił Rząd w korekcie, my musimy 
skorygować w planach na 2009 rok. To, co dotyczy dochodów własnych, to 
musi wybrzmieć, to jest najbardziej naleŜycie i ostroŜnie zaplanowane. 
Chciałem wyrazić słowa uznania, Ŝeby nie było tak, Ŝe pani Skarbnik nie 
potrafi planować. Potrafi i to dobrze. 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Podzielam pana zdanie, panie Przewodniczący. Nie dość, Ŝe to była bardzo 
profesjonalnie wykonana korekta, to dzięki temu, Ŝe firmują ją pani Skarbnik, 
to jeszcze jest bardzo ładna korekta.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/945/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 9.4 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2009 
rok (projekt Nr 4 z autopoprawką). 
Jest to projekt, który dokonuje zmian w limitach wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 209-2011. Są to zmiany, które są skutkiem 
uchwał, które podjęliście państwo dzisiaj, przed chwilą. Po prostu 
uporządkowaliśmy to WPI, które funkcjonuje jeszcze i jest waŜne w roku 
2009, po to, Ŝeby moŜna było łatwo odczytać wielkości, jakie są zgodnie 
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z poprzednimi zmianami planowane w poszczególnych zadaniach 
inwestycyjnych. Pozwolicie państwo, Ŝe nie będę czytać, tylko poproszę 
państwa o uchwalenie proponowanych zmian.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/946/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 9.5 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (projekt nr 1). 
Kredyt w wysokości 21.702.134 zł. Jest to kwota niezbędna na pokrycie 
planowanego deficytu budŜetu w tym roku. Kredyt byłby spłacony do roku 
2020. Jak państwo wiecie deficyt, jaki mamy w tym momencie, planowany to 
jest 147.310.296 zł, natomiast wynika z planu aktualnego budŜetu na 2009 
rok, fakt, Ŝe powinniśmy zaciągnąć kredyt w wysokości 160.425.963 zł. 
W części uchwała z poprzednich posiedzeń, taki kredyt, powyŜej 
106 milionów juŜ uchwaliliśmy i procedurę mamy juŜ za sobą, umowy 
kredytowe zostały podpisane. Natomiast, jak państwo widzicie, trochę brakuje, 
do tego, Ŝeby zobowiązania były w czasie realizowane. Dlatego, część tego 
kredytu długoterminowego w wysokości 21702134 zł proponujemy tą uchwałą 
i wnioskujemy o uchwalenie tego kredytu. 
 
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 LX/947/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
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Do pkt. 9.6 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (projekt nr 2). 
Proszę o zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 
185.244.741 zł. Skąd taka duŜa kwota? Powiedziałam, Ŝe planowany kredyt to 
jest około 160 mln. zł. OtóŜ tym kredytem, chcielibyśmy pokryć wkład własny 
miasta we wszystkie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Dotyczy 
to projektu rewitalizacji, dotyczy projektu komunikacji, dotyczy Geoparku, 
Kieleckiego Parku Technologicznego. Jest to wkład własny, który jest 
niezbędny w całym okresie realizacji tych projektów. Natomiast część z niego 
jest potrzebna na pokrycie deficytu 2009 roku.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/948/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej pani Joannie Grzeli. 
 
Do pkt. 9.7 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień 
w Kielcach. 
Corocznie o tej porze, ustalają państwo stawkę dotacji przedmiotowej dla Izby 
Wytrzeźwień. Ta stawka jest podstawą budowy budŜetu Izby Wytrzeźwień na 
przyszły rok. Z analizy roku bieŜącego wynika, iŜ powinna ona wynosić 
10.405 zł do jednego łóŜka w Izbie Wytrzeźwień. O uchwalenie tej stawki 
państwa proszę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/949/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.8 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta zarekomendował projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich 
przeznaczenia oraz wskazania jednostek budŜetowych, które tworzą rachunek 
dochodów własnych. 
Rada posiada uprawnienie do ustalania jednostek budŜetowych, które tworzą 
rachunek dochodów własnych. Do takich instytucji, jednostek, naleŜą szkoły. 
Projekt uchwały, który państwu rekomenduję ma charakter porządkujący. 
W bieŜącym roku uchwały w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 
Specjalnych, której zmienił się adres, w sprawie zespołu szkół w dzielnicy 
Herby. Chodzi o Szkołę Podstawową Nr 5 na ul. Wróbla, Gimnazjum przy 
ul. Górniczej oraz zmiana adresu Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 
i utworzenia zespołu szkół przy ulicy Zimnej. Chodzi o to, aby te dochody 
były dobrze ponazywane z jednostkami. Uchwała ma charakter porządkujący 
i dlatego ją państwu przedkładam.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
PoniewaŜ wystąpiły problemy techniczne zarządzam reasumpcję głosowania. 
Głosowanie powtórzono. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/950/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek 
budŜetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych. 
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Do pkt. 9.9 
 
Andrzej Sygut zastępca Prezydenta zarekomendował projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce. 
W lipcu bieŜącego roku przyjęli państwo uchwałę i jeden z paragrafów tej 
uchwały został zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Chodziło o zapis paragrafu 3, ustęp 2, punkt 1, który zakwestionował równość 
podmiotów. Chodziło o to, Ŝe w tym paragrafie zapisano iŜ o dotacje mogą się 
ubiegać wyłącznie stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Kielc. 
Ten zapis został zakwestionowany. Stąd proponowany nowy zapis: „prowadza 
działalność na terenie Miasta Kielce”. Zmiana jest niewielka ale bardzo 
istotna. Inne podmioty, spoza gminy Kielce, mogą działać na terenie Kielc. To 
zostało zakwestionowane i chcielibyśmy ten błąd jak najszybciej usunąć aby 
zapisy tej uchwały mogły juŜ wejść w Ŝycie.  
 
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 LX/951/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków 
i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9.10 
 
Mieczysław Pastuszko, dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie udziału 
Miasta Kielce w projekcie partnerskim pod nazwą „Mi ędzynarodowy Kongres 
Młodych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego oraz zabezpieczenia na jego realizację 
niezbędnych środków finansowych w budŜecie Miasta Kielce na 2010 rok”. 
Jest to kolejna uchwała intencyjna, którą przedstawiamy państwu przy okazji 
ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym 
przypadku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto Kielce, 
wspólnie z Zarządem Województwa, w imieniu którego będzie występował, 
naszym partnerem w tym projekcie będzie Muzeum Wsi Kieleckiej, jak 
równieŜ kolejnym partnerem projektu będzie Stowarzyszenie Nadzieja 
Rodzinie, chcemy ponownie zorganizować w roku przyszłym Kongres 
Młodych. Międzynarodowy Kongres Młodych. Chcemy wykorzystać tą 
imprezę do promowania Miasta Kielce na forum europejskim, dlatego, Ŝe 
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w poprzednim roku w tym kongresie mieliśmy przedstawicieli takich państw 
jak Włochy, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Izrael, w związku z czym ten projekt 
byłby kolejnym sposobem na promowanie miasta w Europie i w Polsce.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/952/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie udziału Miasta Kielce w projekcie 
partnerskim pod nazwą „Mi ędzynarodowy Kongres Młodych w Kielcach” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych 
środków finansowych w budŜecie Miasta Kielce na 2010 rok”. 
 
Do pkt. 9.11 
 
Mieczysław Pastuszko, dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 
i Strategii Miasta zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2010-2014. 
Wieloletni Program Inwestycyjny Miast Kielce jak kaŜdej innej jednostki 
samorządu terytorialnego jest planem kroczącym, opracowywanym 
i uchwalanym w horyzontach pięcioletnich. Kroczący charakter tego 
dokumentu i tego opracowania charakteryzuje się tym, iŜ jest aktualizowany 
i dokonujemy przesunięcia horyzontu czasowego o jeden rok. Pierwszy rok 
WPI stanowi podstawę do opracowania inwestycyjnej części budŜetu miasta 
na kolejny rok budŜetowy. Podstawowym załoŜeniem WPI, który 
przedkładamy państwu pod obrady jest realizacja inwestycji, które przede 
wszystkim będą mogły uzyskać współfinansowanie z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, jakie są dostępne równieŜ dla nas w obecnej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. WaŜną rzeczą jest, Ŝe miasto 
po uchwaleniu tego WPI będzie mogło pozyskać około 673,5 miliona złotych 
środków z funduszy strukturalnych. Jest to około 64% łącznych nakładów 
przewidzianych na ten program. Oczywiście nie musze mówić, Ŝe zadania, 
które się znajdują w tym dokumencie, w tym programie inwestycyjnym są 
zadaniami, które są niezbędne, zarówno z punktu widzenia rozwoju miasta jak 
równieŜ zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej naszego miasta. Istotną 
rzeczą jest, Ŝe podstawą opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
była przede wszystkim procedura opracowywania i realizacji tego dokumentu, 
który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej z roku 2007, budŜet 
miasta, wnioski złoŜone przez uprawnione podmioty, czyli przez 
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mieszkańców, radnych jak równieŜ przez instytucje działające w naszym 
mieście. WaŜną rzeczą było równieŜ to, Ŝe opracowując ten dokument 
dokonywaliśmy oceny i analizy tych wniosków ale równieŜ uwzględnialiśmy 
sytuację finansową miasta, czyli prognozę finansowania inwestycji miasta 
Kielce na lata 2010-2014 w powiązaniu z prognozą zadłuŜenia miasta do 2024 
roku. JeŜeli chodzi o źródła finansowania¸ to oczywiście zakładamy, Ŝe te 
zadania będą finansowane przede wszystkim z dochodów własnych, 
subwencji, dotacji jakie miasto moŜe otrzymać. W przewaŜającej większości 
będą to inwestycje, które będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2014 zawiera zestawienie 
przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja przewidywana jest przez 
miasto i miejskie jednostki organizacyjne. RównieŜ ten dokument stanowi 
aktualizację poprzedniego programu, uchwalonego na lata 2009-2013. 
W obecnym programie zapisano 70 zadań, których łączna wartość wynosi 
1.056.198.074 zł, które chcemy realizować w latach 2010-2014. 
W aktualizacji, wszystkie te zadania zostały skorygowane pod względem 
nakładów finansowych i okresu realizacji. Bardzo wyraźnie to widać w części 
tabelarycznej tego dokumentu. Część zadań inwestycyjnych ograniczono do 
przygotowani dokumentacyjnego – mówię tu o takich projektach jak 
ul. Radomska, Wapiennikowa, Piekoszowska, Łopuszniańska, Skalista 
i Kydryńska. W programie znalazło się równieŜ dziewięć nowych zadań. 
Większość z tych zadań w aktualizacji, po prostu przenosimy do kolejnej 
edycji naszego programu. Wybierając zadania inwestycyjne kierowano się 
przede wszystkim moŜliwością pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych. Gdybyśmy spojrzeli na dokładną prognozę źródeł finansowania 
inwestycji wieloletnich, to oczywiście te środki własne miasta będą stanowiły 
w latach 2010-2014 ponad 205 milionów. Środki pozyskane, które planujemy 
pozyskać z Unii Europejskiej to kwota ponad 635 milionów, kredyty, poŜyczki 
i obligacje to 91 milionów, dotacje i środki pochodzące z innych źródeł to 
8,4 miliona złotych. Przewidujemy, Ŝe spośród 70 zadań inwestycyjnych 
wpisanych do tegorocznego WPI – 28 będzie mogło ubiegać się 
o dofinansowanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Chcę równieŜ powiedzieć, Ŝe miasto będzie aplikowało po 
środki unijne w stosunku do wszystkich programów operacyjnych, jakie 
obowiązują i są dostępne w naszym kraju, w obecnej perspektywie Unii 
Europejskiej. Do Programu operacyjnego rozwoju Polski Wschodniej 
dedykujemy 6 zadań, do Regionalnego programu operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego – 20 zadań, Programu operacyjnego innowacyjna 
gospodarka jedno zadanie, programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 
jedno zadanie. Szczegółowy wykaz tych inwestycji, które dedykujemy do 
poszczególnych programów operacyjnych mają państwo w dokumencie, który 
został państwu przesłany zarówno w formie elektronicznej jak i w formie 
papierowej. Chcę równieŜ powiedzieć, Ŝe w ramach tych dwudziestu ośmiu 
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projektów, na które chcemy uzyskać finansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, jest róŜny stopień przygotowania tych projektów. Mamy dwa 
projekty, dla których podpisano juŜ umowy o dofinansowanie (rozbudowa ulic 
usprawniających powiązanie komunikacyjne miasta – rozbudowa ulicy 1 Maja 
i mostu Serbskiego, oraz realizowana przez Geopark Kielce przebudowa 
Amfiteatru Kadzielnia). Dla 21 projektów mamy podpisane preumowy. Jest 
taki system wdraŜania projektów i realizacji tych inwestycji, Ŝe instytucja, 
która ubiega się o dofinansowanie, jeŜeli jest dobrze przygotowana, to 
instytucja zarządzająca podpisuje z nią preumowę, czyli jakby promesę na to, 
Ŝe te środki otrzymamy. Takich zadań mamy 21. Do bardzo waŜnych moŜna 
zaliczyć projekt rozwoju systemu komunikacji publicznej w kieleckim 
obszarze metropolitarnym jak równieŜ rewitalizacja śródmieścia Kielc, 
równieŜ budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, śelazna, 
Grunwaldzka, śytnia, budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego, 
do obsługi oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum 
Państwowego, jak równieŜ Centrum Geoedukacji które realizujemy wspólnie 
z Powiatem Ostrowieckim i miastem i gminą Chęciny. Przygotowujemy 
równieŜ projekty, pracujemy nad projektami, które znalazły się w WPI, a które 
jeszcze nie zostały zgłoszone do konkretnego programu operacyjnego ze 
względu na to, Ŝe trwają jeszcze prace konkursowe i czekamy na ogłoszenie 
naboru. Mam tu na myśli takie projekty jak: e-Świętokrzyskie, budowa, 
rozbudowa, modernizacja i wyposaŜenie ogólnodostępnych stref sportu 
i rekreacji na terenie Kielc, budowa ulic łączących ul. Krakowską i Wojska 
Polskiego jak równieŜ budowa zintegrowanego systemu wspomagania 
zarządzania miastem Kielce wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą 
elektroniczną. Chcemy, aby miasto nasze było miastem, w którym dostęp do 
szerokopasmowego internetu będzie w zdecydowany sposób ułatwiony. Na 
koniec, chcę równieŜ powiedzieć, Ŝe przygotowując projekt obecnego 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego braliśmy pod uwagę jak te zadania, 
realizacja tych zadań a w związku z tym obciąŜenia finansowe miasta będą 
wpływały na obsługę zadłuŜenia do dochodu ogółem. Jak państwo pamiętacie, 
w ustawie o finansach publicznych mamy dwa wskaźniki. Jeden jest 15% 
który mówi o tym, kiedy i jak wygląda obsługa zadłuŜenia do dochodów 
ogółem. Chcę powiedzieć, Ŝe w projektowanym okresie wdraŜania 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego nie występuje taka sytuacja, 
Ŝebyśmy do tego progu drastycznie się zbliŜali. Największe zagroŜenie 
wystąpi w roku 2015 kiedy osiągniemy poziom 8%. Drugi, ostatni juŜ 
wskaźnik, stan zadłuŜenia do dochodu ogółem- tutaj mamy poziom 60% 
i równieŜ jeŜeli chodzi o ten wskaźnik takim krytycznym rokiem będzie rok 
2012, będzie to okres, kiedy największe będą  obciąŜenia finansowe i poziom 
tego zadłuŜenia sięgnie 41,6%, czyli margines do 60% mamy jeszcze 
zapewniony.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/953/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta Kielce na lata 2010-2014. 
 
Do pkt. 9.12 
 
Marek Klikowicz dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa  zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 
2009-2013”. 
Uchwała zmieniająca dotyczy tylko trzech spraw. W związku z przekazaniem 
lokali spółdzielczych, które mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
do zarządu przez Miejski Zarząd Budynków, nie chcąc ponosić strat przez 
miasto, gdyby się okazało, Ŝe niektóre wysokości czynszu w spółdzielniach są 
róŜne od naszego, w związku z tym ustalamy, Ŝe wysokość takiego czynszu 
będzie na dotychczasowych zasadach, w tej wysokości, w jakiej 
dotychczasowi mieszkańcy płacą. To jest jedna sprawa, która porządkuje 
statut tych lokali. Drugą jest sprawa porządkowa. PoniewaŜ po poprzedniej 
uchwale była podjęta uchwała w sprawie sprzedaŜy lokali, przy ulicy Małej 
10, w związku z tym, z wykazu tego programu wyjmujemy tą nieruchomość 
w całości z racji tego, Ŝe ona w tym programie miała być przeznaczona do 
sprzedaŜy w całości. PoniewaŜ sprzedajemy poszczególne lokale, w związku 
z tym porządkujemy tylko ten program wyjmując z niego tą nieruchomość. 
Trzecia sprawa dotyczy wprowadzonych w programie warunków 
obniŜających czynsz, poniewaŜ w załączniku do programu był wstawiony 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i było to małym błędem, poniewaŜ 
czynszami zajmuje się Miejski Zarząd Budynków, w związku z tym jest tylko 
przekwalifikowanie MOPR na MZB.  
 
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 LX/954/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
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„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Kielce na lata 2009-2013”. 
 
Do pkt. 9.13 
 
Jerzy Król, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na 
automatach w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63. 
O taką opinię zwróciła się Estrada Polska, która mieści się w Opolu. Chcą 
uruchomić salon gier na automatach. PoniewaŜ zgodę na uruchomienie, 
prowadzenie takiego salonu gier wydaje Ministerstwo Finansów, a do tej 
zgody potrzebna jest równieŜ opinia miejscowej rady gminy, w związku 
z tym, ten projekt uchwały, gdzie rada wyraŜa pozytywną opinię 
przedstawiamy do państwa decyzji. 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Nigdzie w uzasadnieniu nie wyczytałem czy państwo zweryfikowaliście lokal, 
który ma być przeznaczony na lokalizację salonu z warunkami, które są 
zawarte w przedmiotowej ustawie. Jednym z warunków jest, Ŝe ten punkt ma 
spełniać określone warunki, między innymi odległości od wymienionych w 
ustawie obiektów. PoniewaŜ w uzasadnieniu nie ma Ŝadnej informacji na ten 
temat, chciałbym się dowiedzieć, czy taka weryfikacja ze strony miasta 
nastąpiła. Rozumiem, Ŝe jeŜeli państwo proponują pozytywną opinię, taka 
weryfikacja nastąpiła, choć w uzasadnieniu ani nigdzie o tym się nie mówi. 
Dobrze by było chociaŜ do protokołu zapisać, Ŝe taka weryfikacja była 
i spełnia ten punkt warunki wymagane ustawowo, co do samej lokalizacji. My 
mamy opinię o lokalizacji podjąć jako Rada. Mówię tu w tym momencie 
o limitach, które teŜ są przekroczone ale akurat limity kontroluje nie Rada 
tylko Minister Finansów poprzez Urząd Skarbowy. Prosiłbym o wyjaśnienie 
czy jest zweryfikowana ta lokalizacja pod względem odległości od obiektów 
chronionych, które są wymienione w ustawie, przytaczanej w uzasadnieniu? 
 
Jerzy Król, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
Zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych rozróŜnia się jakby dwa 
rodzaje salonów. Salony gier na automatach i salony gier na automatach 
o niskich wygranych. W tym drugim przypadku jest wymóg Ŝeby ta odległość 
wynosiła 100 metrów od miejsc kultu religijnego, szkół i placówek tego typu. 
Natomiast jeŜeli chodzi o salony gier na automatach, gdzie tych automatów 
moŜe być więcej niŜ trzy, na temat odległości nie ma Ŝadnej mowy w ustawie. 
To samo dotyczy ilości automatów na terenie Kielc. Według orzecznictwa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest powiedziane, Ŝe o tym decyduje 
Minister Finansów, czyli ta jednostka, która wydaje zgodę a nie rada gminy.  
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Jarosław Machnicki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Czy mamy jakąś wiedzę na temat braku opinii StraŜy PoŜarnej, czy spełnia ten 
obiekt warunki bezpieczeństwa. W uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, Ŝe nie 
ma takiej opinii. Czy jest konieczne, Ŝeby ta opinia istniała, czy StraŜ PoŜarna 
ma moŜliwość niewydawania takiej opinii.  
 
Jerzy Król, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
W trakcie opracowywania projektu zwróciliśmy się o opinię do StraŜy 
PoŜarnej i do Policji. PoniewaŜ Miejska Komenda Policji przysłała nam opinię 
Ŝe nie widzi zagroŜenia, jeśli chodzi o porządek publiczny w tym terenie, 
natomiast StraŜ PoŜarna nie miała jeszcze Ŝadnych materiałów odnośnie 
uruchamianego lokalu, dlatego oni będą wyraŜali swoją opinię w trakcie 
uruchamiania tego lokalu. W tej chwili, na tym etapie jeszcze nie jest to 
konieczne.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 5 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/955/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji salonu gier na 
automatach w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63. 
 
Do pkt. 9.14 
 
Bogdan Opałka, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac 
społecznie uŜytecznych z 2009 roku. 
Proponowana uchwała dotyczy konieczności zmiany załącznika do uchwały 
o pracach społecznie uŜytecznych. PoniewaŜ w trakcie roku, czyli od 
1 czerwca zostały zwiększone stawki za godzinę dla wykonujących prace 
społecznie uŜyteczne, w związku z pewnymi opóźnieniami prace na początku 
roku zostały opóźnione o miesiąc i wprowadzono jeszcze w trakcie korekty 
uwzględniające dodatkowe wnioski z trzech jednostek. Zapotrzebowanie na 
tego typu prace społecznie uŜyteczne. śeby wykorzystać środki przyznane na 
początku roku, 15 stycznia, na poziomie 80 tysięcy, proponujemy uchwalenie 
tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/956/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 
planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych z 2009 roku. 
 
Do pkt. 9.15 
 
Bogdan Opałka, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach 
obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego 
administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Kielcach. 
Potrzeba zaktualizowania tej uchwały wynika z tego, Ŝe po uchwaleniu 
w grudniu uchwały o powierzeniu obowiązku dla Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych odkryta została niezgodność między zapisami w Wydziale 
Podatków a tym, co podjęto w uchwale. Projekt ten zweryfikował to. Nowa 
wersja powierzchni jest uzgodniona, w związku z tym proszę o podjęcie 
uchwały. 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
Chciałem podziękować, Ŝe w końcu ta korekta trafiła na posiedzenie Rady 
Miejskiej. Jakoś ta współpraca między wydziałem, który przygotowuje projekt 
uchwały a merytoryczną zawartością tego projektu powinna być tak 
usankcjonowana w miecie, Ŝeby tego rodzaju pomyłek nie było. To są 
pomyłki związane z władaniem majątkiem. JeŜeli ktoś przygotowuje 
np. przekazanie nieruchomości innemu podmiotowi, to poniewaŜ jest taki 
wydział jak Wydział Gospodarki Nieruchomościami, to w porozumieniu 
tymŜe Wydziałem powinno się przygotowywać projekt. Jeden Wydział 
powinien przynajmniej akceptować drugiemu to, co jest w uchwale zawarte. 
Tak to mamy do czynienia z sytuacją, Ŝe przekazuje się 25 ha a w rezultacie 
okazuje się Ŝe tych hektarów jest 18. Akurat w przypadku cmentarza wyszło to 
przy podziałach nieruchomości, ale dobrze by było, Ŝeby zabezpieczyć się na 
przyszłość, poniewaŜ wirtualnie nie powinniśmy przekazywać nieruchomości.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/957/2009 z dnia 
17 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 
wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego administrowania 
i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.16 
 
Bogdan Opałka, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Ropczyce na usuwania skutków powodzi. 
Projekt uchwały wynika z potrzeb, jakie Gmina Ropczyce ma w związku 
z powodzią jaka ich dotknęła 25 czerwca. Gmina ta, zwróciła się między 
innymi do gminy Kielce o wsparcie finansowe. Proponujemy podjęcie 
uchwały, która udzieliłaby pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na 
usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. 
 
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 LX/958/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Ropczyce na usuwania skutków powodzi. 
 
Do pkt. 9.17 
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
Dotąd wymagania były określane Zarządzeniem Prezydenta. Uchwała stanie 
się aktem prawa miejscowego w momencie ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/959/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 
Do pkt. 9.18 
 
Zbigniew Czekaj, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie 
działań zmierzających do złoŜenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 
środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
zadania inwestycyjnego pn. „ul. Romualda w Kielcach”. 
Taka uchwała jest konieczna, Ŝeby złoŜyć wniosek w celu uzyskania 
dofinansowania w wysokości do 50% całości inwestycji. Przewidujemy, Ŝe 
szacunkowy koszt remontu ulicy będzie wynosił około 1,5 mln. zł. JeŜeli 
wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, moŜemy uzyskać około 750.000 zł. 
Ulica ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Wybudowana jest bardzo 
dawno i od ponad 40 lat nie przechodziła remontów kapitalnych. Taka 
potrzeba istnieje. Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się uzyskać dofinansowanie.  
 
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 LX/960/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na prowadzenie działań 
zmierzających do złoŜenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania 
inwestycyjnego pn. „ul. Romualda w Kielcach”. 
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Do pkt. 9.19 
 
Zbigniew Czekaj, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Domaszowskiej w Kielcach. 
Ta nieruchomość jest pod ulicą Domaszowską, która została wybudowana 
w latach poprzednich. W 2005 roku Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę 
z właścicielami, którzy nie posiadali jeszcze uregulowanych spraw 
własnościowych, iŜ po wyregulowaniu spraw wykupi te działki. Są to bardzo 
małe działki, znajdujące się obecnie pod ulicą Domaszowską.  
 
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 LX/961/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Domaszowskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 9.20 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
placowi w mieście Kielce. 
Plac znajduje się na terenie Klasztoru i obok, na Karczówce. Nazwa ta będzie 
brzmieć Karczówka Klasztor. Uzasadnione jest to faktem, iŜ tego typu nazwa 
jest juŜ w świadomości kielczan ukształtowana od dłuŜszego czasu. Pozwoli 
równieŜ na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych ze zmianami 
numeracji ulic dla Klasztoru na Karczówce. 
 
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 LX/962/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej panu Jackowi Nowakowi. 
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Od pkt. 9.21 do pkt. 9.30 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekty uchwał w sprawie: 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 1, 

połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.21) 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 

21, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.22) 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 

32, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.23) 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 

44, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.24) 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 

18, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 3. (pkt. 9.25) 
− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 

72, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 83. 
(pkt. 9.26) 

− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
25, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 10. 
(pkt. 9.27) 

− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
36, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 18. 
(pkt. 9.28) 

− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
80, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. 
(pkt. 9.29) 

− nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
132, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 161. (pkt. 9.30) 

 
Ten blok uchwał dotyczy grupy lokali w mieście, co do których miastu Kielce 
przysługuje własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach. 
W związku z tym, Ŝe do końca tego roku obowiązują jeszcze przepisy ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, które dopuszczają przekształcenie tego 
prawa w odrębną własność lokali za „złotówkę”, chcemy tego dokonać. 
Pozwoli to na uregulowanie sprawy. Jednak de facto jest to nabycie 
nieruchomości, które wymaga zgody Rady Miejskiej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 1, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.21) 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/963/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 1, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 21, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.22) 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/964/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 21, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 32, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.23) 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/965/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 32, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 44, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 9.24) 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/966/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 44, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 2. 
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V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 18, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 3. (pkt. 9.25) 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/967/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 18, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Kowalczewskiego 3. 
 
VI.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 72, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 83. (pkt. 9.26) 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/968/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 72, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 83. 
 
VII.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 25, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 10. (pkt. 9.27) 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/969/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 25, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 10. 
 
VIII.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 36, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 18. (pkt. 9.28) 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/970/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
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lokalowej oznaczonej numerem 36, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 18. 
 
IX.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 80, połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. (pkt. 9.29) 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/971/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 80, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. 
 
X. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 132, połoŜonej w Kielcach 
przy ulicy Warszawskiej 161. (pkt. 9.30) 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/972/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
lokalowej oznaczonej numerem 132, połoŜonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej 161. 
 
Do pkt. 9.31 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy udziału 
w nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. śurawiej 9. 
To jest udział wynoszący mniej więcej ¾ w nieruchomości zabudowanej 
o powierzchni prawie 800 m2. Reszta udziału stanowi własność osób 
prywatnych. Przepis stanowi, Ŝe jeŜeli wszyscy pozostali współwłaściciele 
wyraŜają zgodnie wolę, to wówczas udział taki jest zbywany w trybie 
bezprzetargowym.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/973/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy udziału w nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Kielcach przy ul. śurawiej 9. 
 
Do pkt. 9.32 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 
przy sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
Jest to pierwsza z uchwał, które będę za chwilę omawiał. Chodzi o to, Ŝe są to 
niewielkie skrawki nieruchomości, które obecnie są wydzierŜawione przez 
osoby fizyczne. Nieruchomości przylegają do nich. Małe działki. One są w tej 
chwili wykorzystywane na ogrody przydomowe. PoniewaŜ kwota, którą 
uzyskujemy z dzierŜawy tego typu gruntów jest niewielka – około 50-60 zł 
rocznie, dlatego zdecydowaliśmy się rekomendować Wysokiej Radzie, aby od 
tego typu nieruchomości zastosować 50% bonifikatę. UwaŜamy, Ŝe i tak 
będzie to z korzyścią dla budŜetu miasta. DzierŜawcy będą mogli 
zrezygnować z dzierŜawy i przejdzie to na ich własność. Z czasem zostanie to 
skompensowane w podatku od nieruchomości. 
 
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 LX/974/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
Do pkt. 9.33 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Czarnowskiej. 
Bardzo mała nieruchomość o powierzchni 39m2. Znajduje się ona w miejscu, 
gdzie jest istniejący dojazd do Zakładu Doskonalenia Zawodowego i na rzecz 
tego podmiotu chcemy to sprzedać.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/975/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Czarnowskiej. 
 
Od pkt. 9.34 do pkt. 9.37 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekty uchwał w sprawie: 
− sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Karpackiej 

(dz. 857/213). (pkt. 9.34) 
− sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Karpackiej 

(dz. 857/214). (pkt. 9.35) 
− sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 

(pkt. 9.36) 
− sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 

(pkt. 9.37) 
Są to bez mała identyczne uchwały. Jest to ta sama sytuacja co przy 
omawianej uchwale dotyczącej ul. Tatrzańskiej. Są to ogrody przydomowe, 
małe działki w dzierŜawie. Proponujemy zastosowanie bonifikaty 50%. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Karpackiej (dz. 857/213). (pkt. 9.34) 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/976/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Karpackiej. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Karpackiej (dz. 857/214). (pkt. 9.35) 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/977/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Karpackiej. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. (pkt. 9.36) 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/978/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. (pkt. 9.37) 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/979/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
Do pkt. 9.38 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Peryferyjnej. 
SprzedaŜ na poprawę zagospodarowania. Działka ma łączną powierzchnię 
66m2. Jest to bardzo mały, wąski pasek. Przyczyni się to do tego, Ŝe osoba, 
która to kupi będzie mogła powiększyć działkę własną o ten kawałek i w ten 
sposób będzie mogła przybliŜyć do granicy z planowaną rozbudową.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/980/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Peryferyjnej. 
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Do pkt. 9.39 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej. 
Analogiczna sytuacja jak w poprzedniej uchwale. Działka o powierzchni 
77m2. RównieŜ sprzedajemy na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej. 
 
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 LX/981/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej. 
 
Do pkt. 9.40 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
Chodzi w tym projekcie o zamianę garaŜy przy ul. Strycharskiej, na terenie 
posesji Urzędu Miasta. Chodzi o to, aby zwarty kompleks garaŜowy osób 
prywatnych znajdował się przy granicy działki i miał odrębny dojazd. 
W chwili obecnej jest inaczej, gdyŜ są one w taki sposób zlokalizowane, Ŝe 
uniemoŜliwiaj ą odgrodzenie ich od reszty Urzędu. W ten sposób, osoby które 
wjeŜdŜają z zewnątrz po godzinach pracy na teren Urzędu nie będą tego 
czyniły. Ta zamiana wyeliminuje tą sytuację spowodowaną przez słuŜebność 
na tej działce.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/982/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, 
połoŜonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
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Do pkt. 9.41 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Wilka Kruszelnickiego. 
Powierzchnia nieruchomości to 440m2. jest to nieruchomość niezbędna do 
nabycia na rzecz miasta z powodu konieczności usytuowania w tym miejscu 
przepompowni ścieków, która będzie pomocna dla realizacji w przyszłości 
systemu kanalizacji.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 28 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/983/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej 
w Kielcach przy ulicy Wilka Kruszelnickiego. 
 
Do pkt. 9.42 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
Kielce nieruchomości, połoŜonej w Kielcach przy ulicy Bernardyńskiej 
(Czernidło). 
Nieruchomość o powierzchni 570m2. Na tej nieruchomości znajduje się 
istniejąca od wielu lat droga dojazdowa do ulicy Bernardyńskiej. Konieczny 
jest zakup tej nieruchomości, poniewaŜ właściciele zagrozili moŜliwością 
odcięcia tej drogi poprzez zagrodzenie będącego w ich posiadaniu terenu.  
 
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 LX/984/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości, 
połoŜonej w Kielcach przy ulicy Bernardyńskiej (Czernidło). 
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Do pkt. 9.43 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy ulicy Brunona Jasieńskiego. 
Sytuacja polega na tym, Ŝe osoba, która w 2005 roku miała przekształcone 
prawo uŜytkowania zgodnie z ustawą z bonifikatą, przed upływem trzech lat 
zbyła całą nieruchomość na rzecz innego podmiotu. W związku z powyŜszym 
powinna zwrócić bonifikatę. JednakŜe ta osoba wykazała za pomocą 
dokumentów, Ŝe całość środków uzyskanych ze sprzedaŜy przeznaczyła 
równieŜ na zakup innego budynku, domu dla siebie. PoniewaŜ jest to cel 
mieszkaniowy, to korzystamy z przepisów, które umoŜliwiaj ą nam odstąpienie 
od Ŝądania zwrotu tej bonifikaty. Musi to nastąpić za zgodą Wysokiej Rady. 
Bonifikata wynosi 15.737,31 zł. 
 
Jarosław Karyś, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Komisja Gospodarki Przestrzennej po dyskusji nie oceniła pozytywnie tej 
propozycji uchwały. Byliśmy zdania, Ŝe nie moŜemy robić tego typu 
odstępstw w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy najpierw 
korzystają z pewnych ulg a później jakby nie dotrzymują pewnych warunków, 
które niosą za sobą te ulgi.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – 6 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/985/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonej w Kielcach przy 
ulicy Brunona Jasieńskiego. 
 
Do pkt. 9.44 
 
Władysław Boberek, zastępca dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce. 
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Jest to obszar zwany potocznie Telegrafem, na którym nie moŜna było 
powiększyć zjazdu narciarskiego oraz usytuować innych funkcji 
towarzyszących. W ramach dwukrotnego procesowania tej zmiany uzyskano 
między innymi zgodę Lasów Państwowych na zmianę przeznaczenia gruntów 
leśnych na cele nieleśne. Do projektu plany nie wpłynęły Ŝadne uwagi. Czyli 
była jakby pełna aprobata. Jest to oczywiście uchwała poprzedzająca przyjęcie 
projektu planu miejscowego, który przedstawimy na jednej z kolejnych sesji.   
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/986/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 6 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9.45 
 
Władysław Boberek, zastępca dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce. 
Projekt dotyczy rejonu ulicy Szwedzkiej z przeznaczeniem terenów pod 
zabudowę mieszkaniową niskiej i wysokiej intensywności. Analiza zgodności 
przewidywanych rozwiązań, która jest wykonywana przed przystąpieniem do 
sporządzenia planu wykazała, iŜ niezgodne byłoby to ze studium. Zatem 
zaszła konieczność sporządzenia studium. Ta zmiana wywołała pewnego 
rodzaju kontrowersje w odbiorze społecznym. Wpłynęły cztery uwagi. 
Czwarta uwaga składa się równieŜ z czterech pytań. W skrócie przedstawię 
poszczególne uwagi, które podlegają rozstrzygnięciu Wysokiej Rady. 
1. Pierwsza uwaga dotyczy zastrzeŜenia, Ŝe projekt zmiany nie zachowuje 
kontynuacji charakteru dotychczasowej zabudowy.  
Projekt studium dopuszcza zabudowę, kontynuację zabudowy jednorodzinnej 
i stopniowo wznoszenia się w kierunku lasu aŜ po zabudowę wyŜszej 
intensywności i wyŜszej wysokości. Ta uwaga została odrzucona.  
2. Druga uwaga dotyczy zarzutu, Ŝe wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej 
jest sprzeczne z wymaganą ustawowo zasadą zrównowaŜonego rozwoju.  
Z kolej przytaczamy tu definicję zrównowaŜonego rozwoju, który jest 
rozumiany wieloaspektowo, nie tak, jak w przytoczonej uwadze. Zatem 
zrównowaŜony rozwój rozumie się taki rozwój, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych 
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z zachowaniem równowagi przyrodniczej o trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych. Uznajemy, Ŝe uwaga nie jest zasadna.  
3. Kolejna uwaga zarzuca, Ŝe Studium wprowadza niezgodne z przepisami 
ustawy o planowaniu przestrzennym zapisy.  
Nie jest to prawdą. Studium zostało pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione 
przez wymagane instytucje w ustawie. Jest to podstawowa nasza praca aby ta 
zgodność rzeczywiście następowała. Nie ma podstaw do uznania tej uwagi. 
4. Ostatnia uwaga jest najbardziej rozbudowana. Zarzuca Ŝe: 

− Studium nie wprowadza wytycznych projektowych – takie wytyczne w 
sposób jednoznaczny wprowadzone są na etapie planu miejscowego 
i tam będą przedmiotem uchwały. 

− Opracowanie nie uwzględnia wytycznych związanych z organizacją 
systemu przystanków kolejowych – oczywiście nie jest to przedmiotem 
Studium. Organizacja ruchu jest odrębnym zadaniem Miejskiego 
Zarządu Dróg.  

− Opracowanie nie uwzględnia elementów przyczyniających się do 
integracji terenu z częścią zurbanizowaną – czysto teoretyczna uwaga. 
Nie widzimy w swoim opracowaniu takich przeciwstawnych rzeczy, 
które nie pozwalałyby na integrację z istniejącym osiedlem, czyli 
z otoczeniem. 

Wszystkie uwagi proponujemy odrzucić.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/987/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 8 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9.46 
 
Władysław Boberek, zastępca dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUśENIE UL. BOHATERÓW 
WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce. 
Jest to uchwała inicjująca podjęcie prac planistycznych nad sporządzeniem 
planu. Uchwała zapobiega zabudowie korytarza komunikacyjnego, 
przewidzianego w obowiązującym Studium. Jest zgodna z tym Studium. 
Została poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym i analizą zasadności 
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przystąpienia jak równieŜ zgodności ze Studium. Jest to odcinek przedłuŜenia 
ul.. Bohaterów Warszawy pomiędzy obowiązującym juŜ planem częściowego 
przedłuŜenia w okolicach ogródków działkowych i wschodnią częścią miasta 
w rejonie cmentarza, zamykająca układ podstawowy układ drogowy. 
Procedura, która równolegle obowiązuje ze sporządzeniami planu w zakresie 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwala na wydawanie na takich 
terenach pozwoleń, zatem proponujemy aby podjąć uchwałę, która 
powstrzyma zabudowywanie tego korytarza.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/988/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – 
OBSZAR 2 – PRZEDŁUśENIE UL. BOHATERÓW WARSZAWY – część 
II” na obszarze miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9.47 
 
Władysław Boberek, zastępca dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM – 
OBSZAR I.2 CENTRUM – SOLNA” na obszarze miasta Kielce. 
Chodzi o obszar w rejonie rzeki Silnicy od ulicy Sienkiewicza do ul. Solnej, 
pomiędzy ulicą Staszica a zabudową od strony ul. Paderewskiego. Główny cel 
tego planu to jest poddanie rewitalizacji i określenie zasad zabudowy oraz 
określenie funkcji obszaru równieŜ jako funkcji usługowo – mieszkalnej 
o wysokiej intensywności z usługami centrotwórczymi i metropolitarnymi. 
Zaczęły tam być juŜ zapowiadane inwestycje. Przewiduje się tu równieŜ 
parkingi. Planuje się tu równieŜ wybudowanie przez miasto parkingu na 
ogólną ilość do 400 miejsc parkingowych. Oczywiście plan przeszedł 
dwukrotnie procedurę planistyczną. Zmieniające się na koniec zeszłego roku 
prawo, zmusiło nas do powtórzenia procedury. Plan posiada wszelkie 
uzgodnienia i opinie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LX/989/2009 z dnia 
17 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM – 
SOLNA” na obszarze miasta Kielce. 
 
Prowadzenie obrad przejął Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 10 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złoŜyli radni: 

1. Tomasz Bogucki; 
2. Jan Gierada; 
3. Władysław Burzawa; 
4. Jarosław Machnicki; 
5. Robert Siejka; 
6. Paweł Gągorowski. 

 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej  
Przemilczeliśmy jedną kwestię. Pan Prezydent był łaskaw zdjąć z porządku 
obrad regulamin korzystania z parków miejskich ale chciałbym się 
dowiedzieć, gdyby pan Przewodniczący mógł precyzyjnie wskazać kto był 
inicjatorem tego projektu uchwały. Mówimy o projekcie który przedstawili 
radni i na karb wszystkich ta głupota spadła. Gdyby precyzyjnie pan 
Przewodniczący powiedział kto zgłosił ten projekt. Ktoś to musiał być.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pod projektem tej uchwały widnieją podpisy dyrektora Bogdana Opałki, pani 
kierownik referatu GraŜyny Ziętal i zastępcy Prezydenta Czesława 
Gruszewskiego. 
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dobrze, Ŝeby taka informacja znalazła się w protokole z 40 Sesji Rady 
Miejskiej. OtóŜ mam w rękach, jeszcze ciepły egzemplarz Rocznicowego 
Biuletynu Informacyjno – Historycznego Światowego Związku śołnierzy 
Armii Krajowej, Koła Nr 1 w Kielcach. Jest to wydawnictwo, które ukazało 
się z okazji 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 65 rocznicy Powstania 
Warszawskiego i Akcji Burza oraz dwudziestolecia Koła Światowego 
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Związku śołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. Z przyjemnością informuję 
państwa, Ŝe równieŜ samorząd Kielc, pan Prezydent i Rada Miejska ma swój 
udział w wydaniu tego biuletynu. Jest to zwieńczenie tegorocznych obchodów 
rocznicowych. Poświecił temu bardzo duŜo sił i czasu pan Jan Dubaj. 
Zachęcam do lektury Biuletynu. Zapewne Rada Miejska Będzie go miała 
równieŜ do dyspozycji.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Jak historia pokazuje na załączonym obrazku, los gotuje nam ciekawe 
sytuacje, zbitki. Dopiero co pan powiedział o pięknej publikacji a ja chciałem 
zaprosić wszystkich do uczestnictwa w innej publikacji. W pomyśle 
kieleckim, pokazującym nieco historii kieleckich kulinariów ale jednocześnie 
czas bieŜący. Chciałbym zaprosić wszystkich chętnych do tego, by 
uczestniczyli w tym wydawnictwie przez przekazanie swojego przepisu, 
przepisów na róŜne smakołyki aby za lat kilkadziesiąt, sto, dwieście, potomni 
mogli się dowiedzieć co ta grupa ludzi, rajców miejskich spoŜywała u siebie. 
Kiedy dzisiaj czyta się Dygasińskiego, w Kielcach jest opis co na śniadanie 
i obiad jadł radca, to jest to zapis tak niesamowity, Ŝe jakieś francuskie czy 
inne zdarzenia mają tu jakby inny wymiar. Naprawdę bardzo obfita kuchnia, 
bardzo ciekawa. JeŜeli ktoś z państwa będzie miał Ŝyczenie wspomóc nas w 
tym wydawnictwie, to mam taką ulotkę w której są rzeczy normujące w jaki 
sposób to zrobić, gdzie przesyłać swoje przepisy. Serdecznie zapraszam. 
Chciałem zaznaczyć Ŝe w obie strony jest to bezpłatne.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Chcę przedstawić dwa wnioski. Pierwszy jest związany z rocznicą najazdu 
hitlerowskiego na Polskę. Proponuję aby sala obrad Rady Miejskiej otrzymała 
imię Prezydenta, który został zamordowany przez hitlerowców, pana 
Prezydenta Artwińskiego. Drugi wniosek, w związku z planowanymi 
działaniami mającymi na celu wybudowanie ulicy łączącej ulicę Krakowską 
z ulicą Wojska Polskiego, proponuję Ŝeby nadać temu odcinkowi nadać imię 
Rodziny Gierowskich. To rodzina o bardzo patriotycznych tradycjach. Jest to 
mój wniosek.  
Trzecia sprawa. Chciałbym wygłosić oświadczenie. W związku z tym, Ŝe 
próbuje się równieŜ i na tej sali, niewłaściwie wykorzystywać historię do 
celów propagandowych. Chciałem powiedzieć o jednym. Moi profesorowie 
w grobie się przewracają a uczyli mnie tak, Ŝeby pamiętać, kiedy będziemy 
dzieciom, młodzieŜy oraz dorosłym wpajać naukę historii, Ŝe historię naleŜy 
traktować jako naukę a nie wykorzystywać ją do celów propagandowych. 
Aktualnie piszący historię, zwracają równieŜ uwagę kształcąc i pisząc 
o naukach pomocniczych historii, Ŝe historii trzeba uczyć, historia to fakty 
a faktów nie naleŜy interpretować dla celów niezgodnych z nauką. Wszystkim, 
którzy chcieliby wykorzystać historię do celów niezgodnych z nauką 
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proponuję ze zrozumieniem przeczytanie, ze zrozumieniem, w wieku 
dojrzałym, chociaŜby Jasienicy „Polska Jagiellonów”, „Rzeczpospolitą obojga 
narodów”. Gdzie moŜemy wiele, wiele wniosków wyciągnąć. Gdzie autor, 
eseista, nie historyk, pokazujący nasze dzieje w sposób trochę inny, który to 
sposób pozwoli analizować zjawiska, zachowania ludzi, którzy wiele robili. 
Pokazuje wiele nazwisk, nie tylko Polaków, oraz wiele związków 
przyczynowo – skutkowych. Dlatego teŜ mówiąc o tej sali i ucząc historii, 
wykorzystując historię, naleŜy tylko i wyłącznie do celów mających związek 
z wychowaniem, z analizą¸ tolerancją i szacunkiem do przyszłości. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Panie Adamie, pan się dziwi. PrzecieŜ pan doskonale wie, Ŝe historia 
XX wieku, nie jest historią tylko polityką. Niestety. Historia to XIX wiek. Ale 
to na marginesie. 
Ja teŜ w klimacie historycznym. W początkowej części naszej sesji było na 
temat obowiązków jakie spoczywają na Radzie Miejskiej, jeśli chodzi 
o dbanie o pamięć, o przeszłość historyczną. Ja muszę powiedzieć, Ŝe nasz 
samorząd chyba dobrze się z tej roli wywiązuje. Chciałbym powiedzieć 
o wczorajszym spektaklu, który odbył się w KCK o godzinie 17. Była to 
inicjatywa władz miasta. Tytuł tego spektaklu „Zapiski oficera Armii 
Czerwonej” na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego. Wspaniała lekcja 
historii. W tej Ŝywej lekcji historii uczestniczyło ponad siedmiuset uczniów 
kieleckich szkół. Z ogromną powagą i zainteresowaniem ta grupa obejrzała 
bardzo ciekawy spektakl. Dlatego naleŜy się tu uznanie dla władz miasta.  
Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, jeszcze jednej 
inicjatywie. Pan Adam proponuje aby tej sali nadać imię Prezydenta 
Artwińskiego. Słuszna inicjatywa. Ja powiem, Ŝe nasza Komisja Edukacji 
i Kultury jest organizatorem, wraz ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Muzeum Historii Miasta 
Kielce, wspaniałego przedsięwzięcia, tak mi się wydaje, jest to konkurs 
historyczny poświęcony Prezydentowi Artwińskiemu. Jest on skierowany do 
uczniów wszystkich szkół naszego regionu, poczynając od szkoły 
podstawowej, poprzez gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Konkurs 
o charakterze plastycznym, fotoreportaŜe, eseje, po to, Ŝeby poznać postać 
Prezydenta Artwińskiego. W ten sposób odpowiadamy na hasło pani Minister 
Katarzyny Hal, która określiła rok szkolny 2009/2010 rokiem historii 
najnowszej. W ten sposób, wydaje mi się, Ŝe włączamy się w te hasła, które 
mówią, Ŝebyśmy dbali o pamięć historyczną i przekazywali młodemu 
pokoleniu. 
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Skoro juŜ o tym mowa, przypominam państwu abyście zarezerwowali sobie 
czas 9 listopada. Na ten dzień planuję nasze spotkanie, uroczyste spotkanie 
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poświęcone Prezydentowi Artwińskiemu. Będzie to w przeddzień rocznicy 
konspiracyjnego pogrzebu Prezydenta Artwińskiego. Prawdopodobnie uda 
nam się w tym dniu równieŜ odsłonić i poświęcić tablicę na przedwojennym 
domu Prezydenta Artwińskiego.  
 
Mariusz Goraj, Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Rozumiem, Ŝe pan Przewodniczący nie odpowiedział na pytanie pana radnego 
Gągorowskiego. Pan radny Gągorowski wyraźnie pytał o tych, którzy byli 
inicjatorami nieszczęsnego pomysłu. Ja teŜ nie będę ponawiał tego pytania 
o nazwiska radnych, którzy byli inicjatorami tego pomysłu. Chciałbym się 
tylko odnieść do wypowiedzi pana dyrektora Opałki udzielonej kieleckim 
mediom, przy okazji dyskusji nad tym projektem. Panie dyrektorze, wszystko 
moŜna zadekretować. MoŜemy zadekretować równieŜ w uchwale to aby 
kieleccy kierowcy nie niszczyli nawierzchni. MoŜemy zadekretować to, aby 
zakazano sprzedaŜy i konsumpcji cukierków dzieciom w centrum miasta, 
dlatego, Ŝe panu nie wydaje się za właściwe ustawienie koszy w takich 
miejscach aby to nie uchwała musiała dbać o to aby w Kielcach było czysto. 
Ja mieszkam w centrum Kielc i nie wyobraŜam sobie takiej sytuacji jaka jest 
w tym momencie, Ŝeby na odcinku początkiem parku miejskiego a Katedrą był 
jeden kosz na śmieci. Proszę się nie dziwić, Ŝe ludzie rzucają papierki, pety, 
zapałki czy teŜ inne śmieci, bo w poszukiwaniu kosza moŜna sobie zedrzeć 
cholewki. Niestety nbie bardzo jest je gdzie naprawić, bo to zawód 
wymierający. Mój apel do pana, czasami waŜniejsze od posłuchu dla radnego 
jest zdrowy rozsądek. Ja pana namawiam, Ŝeby pan tym zdrowym rozsądkiem 
się kierował. Dziękuję Gazecie Wyborczej i kieleckim mediom, Ŝe podjęły ten 
temat i po raz kolejny nie pozwoliły się nam skompromitować jako Radzie. 
Nie wyobraŜam sobie tego, aby media czy teŜ kieleccy radni złamali pana na 
podobnym kiksie prawnym. Wtedy jakby sam osobiście wyda pan sobie 
świadectwo. Ja nie będę wzywał pana dyrektora Opałki ani pana panie 
Przewodniczący do tego aby powiedział, którzy radni zabiegali o ten 
idiotyczny i absurdalny projekt, natomiast prosiłbym państwa, moich kolegów 
radnych o to, abyście jednak powściągnęli swoje ambicje i patrzyli na dobro 
ogółu a przede wszystkim na poszanowanie prawa. Szacunek dla pana 
Prezydenta, Ŝe jednak nie ugiął się pod taką presją.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie radny, u mnie nikt z radnych nie zabiegał o wprowadzenie tego projektu. 
Projekt został złoŜony zgodnie ze Statutem Miasta na minimum 7 dni przed 
dzisiejszą sesją i został do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzony. 
Odczytałem nazwiska osób, które podpisały ten projekt uchwały i został ten 
projekt złoŜony w piśmie przewodnim, podpisanym przez Prezydenta. Tyle 
mojej wiedzy na ten temat. 
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Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
W nawiązaniu do wypowiedzi moich przedmówców, radnych historyków, 
chciałbym przekazać prośbę, którą sygnalizowałem nieoficjalnie 
Przewodniczącemu, związaną z wydarzeniami, jakie miały miejsce 70 lat 
temu, z wybuchem II Wojny Światowej. Sądzę, Ŝe zagubiliśmy pamięć 
o pewnym, bardzo istotnym wydarzeniu. Chciałbym przypomnieć, Ŝe 70 lat 
temu, 28 sierpnia 1939 roku, z Kielc wyruszyło 3.000 Ŝołnierzy w sile 4 Pułku 
Piechoty Legionów. Pułk ten w dniach 4-5 września walczył nad Wartą na 
południowym skraju obrony 10 Dywizji Piechoty Armii Łódź. Natarcie 
w kierunku Zapolic i Strońska w celu likwidacji przyczółka niemieckiej 
17 Dywizji Piechoty, co prawda zaległo w ogniu silnej artylerii niemieckiej, 
ale w odwrocie ten Pułk wybawił z okrąŜenia 30 Pułk Strzelców Kaniowskich, 
który równieŜ wtedy stoczył dwudniową bitwę z siłami niemieckimi. 
W poprzednich latach w uroczystościach obchodów kolejnych rocznic tej 
bitwy uczestniczyli przedstawiciele samorządu, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Czwartaków. Wraz ze zmianą kierownictwa tego 
stowarzyszenia został zaniechany udział kielczan w uroczystościach 
obchodów, jakŜe waŜnej dla nas bitwy. Miałem zaszczyt, w dniu 5 września 
brać udział w tych uroczystościach wraz z jednym z ostatnich Czwartaków, 
byłym szefem stowarzyszenia, panem Wacławem Woźniakiem i chciałbym 
powiadomić o tym Wysoką Radę, Ŝe była to jedyna, bardzo skromna 
reprezentacja na tych uroczystościach. Chciałbym prosić kolegów historyków, 
abyśmy za rok, chociaŜ będzie wtedy nierówna rocznica, większym składem 
dali znak, Ŝe pamiętamy o tamtym, bardzo istotnym wydarzeniu. Chciałbym 
równieŜ powiedzieć, Ŝe uroczystości w dniu 5 września w Zapolicach, miały 
bardzo uroczysty charakter, bardzo szeroki patronat, wraz z inscenizacją 
tamtej bitwy. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję, Ŝe reprezentował pan samorząd w tych uroczystościach.  
 
Radny Robert Siejka 
Z uwagą wysłuchałem pana Goraja, szkoda Ŝe juŜ nas opuścił bo do niego 
kierowane są te słowa. Oczywiście zgadzając się generalnie z tym co kolega 
Mariusz powiedział, chciałem podjąć polemikę co do części jego wypowiedzi 
na temat nieugiętości pana Prezydenta Lubawskiego. Tu się róŜnimy, bo ja 
uwaŜam, Ŝe pan Prezydent Lubawski w tej sprawie ugiął się i to aŜ dwa razy. 
Pierwszy raz wprowadzając to pod obrady, czyli ugiął się pod naciskiem 
inicjatorów tego pomysłu a drugi raz się ugiął po wczorajszej publikacji 
w Gazecie Wyborczej.  
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Po raz kolejny wychodzi sprawa czy to były naciski czy oczekiwania. 
Przypominam, Ŝe jeszcze pan Jarosław Machnicki prosi członków Komisji 
Edukacji i Kultury na krótkie spotkanie.  
 
Do pkt. 12 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 40 sesję Rady Miejskiej w dniu 
17 września 2009 roku. 
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