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Protokół Nr XLIII/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 19 listopada 2009 roku, w godz. 12.00-16.00, 
w sali obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. 
Nieobecni radni: Władysław Burzawa, Stanisław Góźdź. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Otwieram 43 sesję Rady Miejskiej w Kielcach.  
 
Do pkt 2 
 
Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II, w 6 rocznicę nadania honorowego 
obywatelstwa miasta Kielce. 
Wtedy, 19 listopada 2003 roku, w Kielcach też nie leżał śnieg. Powróćmy na 
kilka chwil, dzięki reportażowi pani Ewy Okońskiej do tego pamiętnego dnia. 
(odtworzono reportaż) 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Witam ekscelencję, księdza 
biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana. Witam księdza biskupa 
pomocniczego Kazimierza Gurdę i witam też obecnego wśród nas duchem, 
księdza biskupa Mariana Florczyka. Niezmiernie serdecznie witam księdza 
Edwarda Skotnickiego. Witam panią Halinę Olendzką, rzecznika praw 
ubezpieczonych. Witam Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę 
Muzoł. Witam panie i panów radnych, witam także byłych radnych Rady 
Miejskiej w Kielcach. Witam pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego, jego 
zastępców. Witam pana Janusza Kozę, Sekretarza Miasta i panią Barbarę 
Nowak Skarbnika Miasta. Witam dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta 
i szefów podległych miastu jednostek. Witam przedstawicieli mediów, którzy 
troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszej sesji w środkach 
społecznego przekazu. Szczególnie serdecznie witam pana Janusza Knapa, 
prezesa Radia Kielce. Witam również przedstawiciela Świętokrzyskiego 
oddziału Telewizji Polskiej pana Przemysława Predygiera. Witam wszystkich 
gości, którzy obserwują przebieg dzisiejszej sesji dzięki przekazowi 
internetowemu. Witam bardzo serdecznie rektorów najstarszych uczelni 
w Kielcach. Witam księdza Władysława Sowę. Witam panią Rektor Reginę 
Renz i reprezentującego dziś pana rektora Stanisława Adamczaka – pana 
doktora habilitowanego inżyniera Czesława Kunderę, reprezentującego 
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Politechnikę Świętokrzyską. Witam bardzo serdecznie na tej uroczystej części 
dzisiejszej sesji słuchacza Radia Kielce.  
Szanowni państwo, czy kiedyś, któreś pokolenie kielczan, naszych następców 
doświadczy tego, co było dane nam? Może to być trudne. Wszak wieszcz 
widział tylko jednego Polaka na Piotrowej Stolicy. Wyjątkowe są dla nas dwa 
dni: 3 czerwca 1991 roku i 19 listopada 2003 roku. To dwa dni z życia 
średniego, polskiego miasta, które nie zdarzyły się nigdy przedtem i nie 
powtórzą się nigdy potem. Papież Jan Paweł II, Polak Tysiąclecia, raz stanął na 
naszej ziemi a drugim razem przyznał się do nas, na zgromadzeniu chrześcijan 
różnych narodów, w watykańskiej auli i przyjął Honorowe Obywatelstwo Kielc. 
Zaświadczam o tym ja i wszyscy, którzy wtedy zawieźli tam odrobinę Kielc. Do 
dni, które jednoczą kielczan przy Ojcu Świętym niech na zawsze dołączy 
19 listopada. Da Bóg, że niebawem, nasze miasto zyska beatyfikowanego 
patrona, który pokazał, że o swoich nie zapomina i potrafi się o nich upomnieć 
u wielkich tego świata. Upomni się też za nami w domu Ojca. Głęboko w to 
wierzę. Kielce potrzebują takiego orędownika. Niezmiernie jestem rad, że wśród 
gości przybyłych na dzisiejszą sesję, widzę twarze pielgrzymów z którymi 
razem pielgrzymowaliśmy wtedy do Watykanu. Bardzo uprzejmie proszę 
o zabranie głosu biskupa ordynariusza księdza Kazimierza Ryczana. 
 
Biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan 
Mam zaszczyt skierować adres słowny do reprezentantów społeczeństwa Kielc, 
którym demokratycznie powierzona została troska o nasze miasto. Okoliczność 
to nader znacząca, bo wspominamy bohatera narodowego, najwyższy autorytet 
moralny świata. Tego nie mogą mu odebrać nawet najwięksi wrogowie. Dobrze 
się stało, że w czasach, kiedy podeptano wszelkie autorytety przeszłości, kiedy 
współczesne autorytety tracą blask z braku cnoty lub mądrości, Kielce 
wspominają Jana Pawła II. Czego od niego można było wymagać? Był 
kapłanem, biskupem, profesorem, następcą Świętego Piotra. Znał książki, 
języki, wykłady, narady. W pierwszym rzędzie był tytanem modlitwy i drogą 
modlitwy prowadził wszystkich. Tego żądało od niego społeczeństwo. Pasterz o 
Hiobowej duszy pasł swoje owce na świecie, na kolanach przy Panu. Takie 
przesłanie daje nam dziś. Na kolanach wykuwa się kapłaństwo, postawa 
pedagoga, nauczyciela, inżyniera, ojca, matki i radnego miasta. Pasterz początku 
dwudziestego pierwszego wieku wzywa do odwagi wiary. Zwraca się do świata 
i do Polaków: „Nie lękajcie się.”. Zaczerpnął to wezwanie z ewangelii od 
Jezusa, który tak pozdrawiał uczniów po zmartwychwstaniu. W Zakopanym 
natomiast, mówił zdecydowanie do nas Polaków: „Sursum corda” – „W górę 
serca”. Serca podniosłe można mieć gdy wyzbędziemy się lęku. „W górę serca”, 
gdy sami jesteśmy ułomni. Pan nas podniesie. „W górę serca” rodacy, gdy 
patrzycie na Polskę. Polska należy do Polaków i jest nasza. „Sursum corda” 
woła do wszystkich. Walka o Polskę jest walką o konkretnego człowieka. Tego 
nie robi się w rozproszeniu. Należy się zjednoczyć. Posłuchajmy o co prosił 
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w 1979 roku: „Pragnę, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność 
wewnętrzna mych rodaków.” Pragnienie Jana Pawła II nie zmieniło się. Jan 
Paweł II szedł do świata z zawierzeniem Maryi, niezawodnej wspomożycielki 
człowieczego losu. Nie zwracał uwagi na to, że niektórzy krytykują jego 
zawierzenie, czy chcieliby unowocześnić wiarę i kościół. Do treści wiary nie 
przystają słowa „nowoczesny” czy „zacofany”. On o tym wiedział. Tego uczył 
się od Polski, którą jak matkę kochał i cierpiał, kiedy krzyżowaliśmy ją sami. Po 
długim życiu, została mu ostatnia lekcja, lekcja wiary. Odchodził na oczach 
świata, na oczach kielczan. Nie ukrywaliśmy tej śmierci przed dziećmi. On 
odchodził do domu ojca. Panie i panowie, gratuluję takiego Honorowego 
Obywatela Kielc.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bardzo wdzięczni jesteśmy, księże biskupie, za te krzepiące słowa. Proszę 
o zabranie głosu pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Kielc, który i wtedy, 
w 2003 roku był gospodarzem naszego miasta.  
 
Wojciech Lubawski, Prezydent Kielc 
Ekscelencjo, księża biskupi, magnificencje, panie Przewodniczący, szanowni 
radni! Właściwie taka refleksja, że ten czas tak szybko biegnie. Sześć lat już 
minęło od tamtego dnia. Było to poprzedzone uroczystą sesją w Kieleckim 
Centrum Kultury podczas której wszyscy radni, przez aklamację zgodzili się 
żeby naszym Honorowym Obywatelem został Jan Paweł II. Wszyscy 
podkreślali, że to dla nas wielki zaszczyt. Przypomnę, że w większości była 
wtedy lewica w Radzie Miasta, co stanowi o jednoznacznej ocenie naszego 
Honorowego Obywatela. Przygotowywaliśmy się do wyjazdu do Rzymu by 
wręczyć Obywatelstwo w formie dokumentu. Ja od początku miałem pewną 
wątpliwość, bo miałem zaszczyt, jako wojewoda, spędzić obok Jana Pawła II 
cały dzień – 12 czerwca 1999 rok w Sandomierzu. Witałem go, żegnałem, 
uznałem to za wyjątkowy dzień w moim życiu. Pomyślałem, że właściwie 
Obrze, żeby kto inny pojechał, ponieważ reprezentacja reprezentacją ale tak 
naprawdę to jest szansa, żeby ktoś inny przeżył takie piękne chwile. Myślałem 
o którymś ze swoich zastępców. Wtedy wszyscy dookoła mówili, że to 
niemożliwe, że ja muszę jechać, bo to będzie umniejszać tej delegacji, jak nie 
będzie głównego Prezydenta. Zgodziłem się na to i właściwie 16 wieczorem już 
byłem spakowany. Umówiłem się ze świętej pamięci Markiem Piotrowiczem, że 
pojedziemy razem samochodem. Jeszcze rano siedemnastego miałem coś do 
podpisania. Siedemnastego się obudziłem i nie miałem wątpliwości, że jestem 
chory. Przyszedłem do pracy i po dwóch, trzech godzinach … Nie wyobrażałem 
sobie, że nie pojadę bo już wszystko było pozałatwiane. Marek czekał na mnie 
w siedzibie Rady. Sekretarka Zosia, poprosiła o lekarza, żeby przyszedł. Ja 
mówię: „Nie wołaj lekarza. Za chwilę wyjeżdżamy.” Tuż przed naszym 
wyjazdem lekarz zdążył wejść. Okazało się, że mam obustronne zapalenie płuc 
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i właściwie nie było mowy żeby jechać ale nie poddawałem się. Cały czas 
myślałem, że może jeszcze się uda. W końcu zebrało się konsylium trzech 
lekarzy i dobrze, że jeden z tych lekarzy został, bo po godzinie 12 przyszedł stan 
krytyczny, że musiałem natychmiast mieć podany zastrzyk. Był bardzo zły stan. 
Mieli śmy spać u mojego przyjaciela w Wiedniu i potem pojechać do Rzymu. 
Już było wiadomo, że ja nie pojadę. Marek przyjechał około 15 do mnie, 
zadzwoniliśmy do Wiednia. On pojechał sam. Powiedziałem mu: „Reprezentuj 
najwyższe władze Kielc.” Przez tydzień leżałem w łóżku. Jako ciekawostkę 
powiem, że to było jedyne chorobowe w moim zawodowym życiu. Dwa lata 
później, z Przewodniczącym Tomkiem Boguckim miałem zaszczyt pojechać, na 
czele delegacji kielczan na pogrzeb Jana Pawła II. Kończąc moją wypowiedź, 
chciałbym powiedzieć, że traktuję to Honorowe Obywatelstwo jako zaszczyt ale 
również jako pewne zobowiązanie i obowiązek.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę teraz o zabranie głosu panią Halinę Olendzką, w 2003 roku 
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kielcach. Proszę by opowiedziała nam 
ile starań i zabiegów kosztowało doprowadzenie do szczęśliwego dla Kielc 
19 listopada w Watykanie. 
 
Pani Halina Olendzka 
Ekscelencje, Księżą Biskupi, pani Rektor, panie Przewodniczący, Panie 
Prezydencie, drodzy przyjaciele radni. Stoję tutaj i szczerze mówiąc drży mi 
serce i drżą mi nogi, ale to z wrażenia ponieważ przypominam sobie te chwile. 
Powiem wam, że nie ważne ile było trudów. Trudy są zawsze ale trudy są do 
pokonania. Te trudy, po latach wydają się drobiazgiem. Oczywiście trzeba było 
przygotować uchwałę. Przede wszystkim trzeba było zapewnić zgodę Ojca 
Świętego. Bez pomocy księdza biskupa nie byłoby to możliwe. Pojechaliśmy 
z panem Markiem Piotrowiczem do Nuncjusza Papieskiego, dzięki pomocy 
księdza biskupa. Rozmawialiśmy na ten temat i zgoda przyszła. Samą uchwałą 
wtedy się zajmowałam. Oczywiście trzeba to było zrobić jak najlepiej. Najlepiej 
jak potrafimy. Staraliśmy się bardzo. Obydwoje, z Markiem Piotrowiczem 
każde słowo wielokrotnie czytaliśmy i wielokrotnie dyskutowali. Chcieliśmy, 
żeby była to wyjątkowa uchwała i mam nadzieję, że ona taka była. Przyszedł ten 
dzień, 25 września 2003 roku. Sala w KCK udekorowana, goście zaproszeni. 
Jest przepięknie. Na scenie biało – czerwone flagi, kwiaty, sztandary, godło 
Rady Miejskiej i my za kulisami. My obydwoje za kulisami. Co prawda nie 
miałam wątpliwości że ta uchwała zostanie przyjęta przez aklamację ale gdzieś 
tam w głębi serca, na samym dnie tego serca, taki niepokój się czaił. Tak jak 
mówił ksiądz biskup i pan Prezydent, większość była, wiecie państwo jaka. 
Prawica była w mniejszości. Świętej pamięci Marek Piotrowicz mówi do mnie 
tak: „Denerwujesz się?” Ja: „Oczywiście.” On mówi: „Nie denerwuj się, będzie 
przez aklamację.” Odczytałam uzasadnienie, Marek odczytał treść uchwały. 
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W pierwszych rzędach siedzieli radni. Po odczytaniu tej uchwały pierwszy rząd 
podniósł się jak jeden mąż i zaczęli bić brawo. Radni a potem cała sala. To byłą 
taka wielka radość, że łzy same płynęły z oczu. Potem następny etap 
przygotowań. Do wyjazdu szykowała się pielgrzymka. Pojechaliśmy dwiema 
grupami. Pierwsza grupa wyjechała jedenastego. To była grupa pielgrzymkowa. 
Radni jechali drugim autokarem, nieco później. Musze państwu powiedzieć, że 
to była wyjątkowa droga. Wyjątkowa podróż. Wyjątkowa pielgrzymka. Ojciec 
Święty, jak gdyby nam towarzyszył. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. Na sali jest 
dużo uczestników tej pielgrzymki. Myślę, że mogliby na ten temat wiele 
powiedzieć. Ile młodych ludzi, którzy z nami jechali, obywateli Kielc, jak gdyby 
wracało do korzeni. Wracało również do Boga. Przyszedł ten moment, kiedy 
dziewiętnastego, szliśmy już na spotkanie z ojcem świętym do auli. 
Wiedzieliśmy, że następny autokar przyjechał, jest w Rzymie. My z kolei 
mieliśmy stosowne przepustki, żeby wejść do auli i cały czas z księdzem 
Andrzejem martwili, jak my się spotkamy. Jak my się spotkamy z tą drugą 
grupą. Przecież musimy się jakoś tam pozbierać. Wyobraźcie sobie państwo, 
grupa naszego autokaru zbliża się do bramy, jest ogromna kolejka pielgrzymów 
a z naprzeciwka idzie następna nasza grupa. Myślę, że gdybyśmy się umówili na 
ten czas, na tą godzinę i na ten moment, któraś grupa by się spóźniła z jakiś 
przyczyn, bo przecież i korki i trudności komunikacyjne i inne. Ale widocznie 
Ojciec Święty nas prowadził. Potem moment samego wręczenia Ojcu Świętemu 
Honorowego Obywatelstwa. Symbolicznych kluczy do bram miasta. Ja miałam 
wręczać medal i wręczałam ten medal. Był taki moment, kiedy uklęknęłam 
przed Ojcem Świętym, to rzeczywiście są chwile, których nie da się wyrazić 
słowami ale ja to zechcę scharakteryzować. Wrażenie było takie, jakby ten 
człowiek, który dźwiga na sobie losy całego świata, który jest dla całego świata, 
na tą jedną chwilę, tu i teraz, jest dla ciebie. Mam wrażenie, że wszyscy 
odnieśli śmy takie wrażenie. On patrzy w oczy. On słucha co mówisz i wydaje ci 
się, że nie ma nikogo więcej, tylko on i ty. Mam wrażenie, że przez to wyrażała 
się ta jego świętość, ta jego nadzwyczajność, ta jego otwartość na człowieka. 
To, co w tak wspaniały sposób charakteryzowało Ojca Świętego: osoba, 
człowiek ponad wszystkim. Drodzy państwo. Ojciec Święty na spotkaniu 
w sejmie, rozpoczął to spotkanie takimi słowami: „Ale nam się wydarzyło.” 
Pozwólcie, że ja powiem podobnie: „Ale nam się wydarzyło. Wydarzyło nam 
się mieć za Honorowego Obywatela tego miasta największy moralny autorytet 
świata. Największego Polaka.” To jest na pewno niesamowity zaszczyt ale to 
jest na pewno wielkie wyzwanie. Dla was, moi koledzy radni i dla wszystkich 
obywateli Kielc. Ja jestem pewna, że Ojciec Święty stojąc w oknie domu Pana, 
patrzy również na nas. I tak jak w Masłowie kazał robić rachunek sumienia 
z tego, co zrobiliśmy z wolnością, od czasu do czasu, niech w każdym sercu 
przypomni również to wezwanie, ponieważ wolność i prawda muszą zawsze iść 
razem. Inaczej jedno zaginie i drugie przepadnie. Sądzę, że nie tylko ta Rada, 
ale wszystkie następne Rady, mając takiego patrona będą zawsze pamiętały.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Proszę o zabranie głosu pana radnego Tomasza Boguckiego. Będzie on 
przedstawicielem tej grupy radnych, która wtedy pojechała do Watykanu. Pan 
Tomasz wtedy, w krótkim czasie bardzo sprawnie zorganizował nasz wyjazd do 
Ojca Świętego. Jest świadkiem tamtych wydarzeń.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie i panowie, szanowni państwo. 
Trudno mi dopowiadać do tego, co już tu dzisiaj było powiedziane o tym 
wyjeździe ale słów parę mógłbym dorzucić. Przede wszystkim, chciałbym 
powiedzieć, że Rada była reprezentowana przez dziewięciu radnych. Dziewięciu 
radnych znalazło się w Watykanie w dniu, kiedy wręczaliśmy Honorowe 
Obywatelstwo Ojcu Świętemu. Uzgodniliśmy przed wyjazdem, że nie będziemy 
nic zwiedzać, tylko pojedziemy z misją wręczenia tego Honorowego 
Obywatelstwa. Tak naprawdę był to maraton pięciodniowy, który zaczął się 
w poniedziałek a skończył się w czwartek. Nie wszyscy wierzyli, że tak będzie. 
Część ludzi nie dowierzało. Mówili: „Nie zobaczymy Forum Romanum, nie 
będziemy tu czy tam”. Mówiłem, że nie będziemy nic oglądać bo jedziemy do 
Ojca Świętego. Tak rzeczywiście było. Staraliśmy się, by ten drugi autokar, jak 
powiedziała „Matka Halina”, bo tak zawsze ją nazywaliśmy i niech tak zostanie, 
miał również charakter wyjazdu pielgrzymkowego. Zresztą w Radio Kielce, 
usłyszeliśmy fragment tego, co się działo w autokarze. Jechaliśmy w tamtą 
stronę ze śpiewem na ustach, z modlitwą. Dla mnie, w tym czasie, kiedy kolega 
mój przypominał, że piętnaście jest więcej niż trzynaście, to ważna sprawa 
i ważne wydarzenie, kiedy świętej pamięci Marek Piotrowicz, jako jedyny 
człowiek lewicy pojechał do Watykanu i musiał się odnaleźć w całości 
przedsięwzięcia. Dla mnie widok Skarbnika Miasta, który prowadzi modlitwę 
różańcową, był wielkim szokiem. Jednak tak było. Naprawdę przez ten wyjazd, 
ja zrozumiałem, że tu, na tej sali, to są sztuczne podziały. Jeśli mówimy 
o partiach politycznych, poglądach. W gruncie rzeczy, wtedy kiedy jesteśmy 
przekonani, że wszystko jest jak należy, że nie ma żadnych kontrowersji, to jest 
zgodne działanie. Uważam, że to jest warte podkreślenia. Osobiście się 
obawiałem, jak koledzy z lewicy zareagują na propozycję. Nie było żadnych 
wątpliwości i żadnych trudności ze strony kolegów, którzy mieli większość 
w Radzie. Postawa Marka, myślę, że to warte jest podkreślenia, ponieważ 
Marka wśród nas nie ma, jest już po tej drugiej stronie, jest godna szacunku. 
Skserowałem sobie wycinek ze Słowa Ludu, która to gazeta już nie istnieje, ale 
fragment chciałem przeczytać. Fragment tego, co mówił arek zaraz po spotkaniu 
z Ojcem Świętym. Mówił tak: „To ogromne przeżycie. Wielkie wzruszenie 
i świadomość uczestnictwa w niezwykłym spotkaniu. To jest taka chwila, której 
słowami wyrazić nie sposób. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem 
w imieniu kielczan wręczyć Janowi Pawłowi II akt Honorowego Obywatelstwa 
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naszego miasta.” Myślę, że dobrze, że taka inicjatywa ze strony władz miasta 
wyszła, żeby oczekując na beatyfikację Ojca Świętego uczcić tą datę. Datę, 
kiedy kielczanin na zawsze pozostał w Watykanie. Bo tak naprawdę on tam jest 
w dalszym ciągu. Dumni jesteśmy, że kielczanin był i jest w Watykanie. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że wśród ludzi, którzy jechali w tym, naszym 
autokarze, byli przedstawiciele mediów. Ten wyjazd również spowodował, że 
musiałem się zapoznać ze wszystkimi uczestnikami wyjazdu, mogę powiedzieć, 
że Polskie Radio Kielce było reprezentowane przez Ewę Okońską i Marka 
Orkisza. Telewizję Polską Program 3 reprezentował Paweł Solarz. Echo Dnia 
reprezentowała Agata Kowalczyk. Katarzyna Bernat z Radia Plus. To chyba 
były te osoby z mediów, które były obecne i są również świadkami tego, co się 
wydarzyło i co było po drodze. Gdy wracam pamięcią, to powiem że szesnaście 
godzin w ciągu całego pierwszego dnia i nocleg w alpejskiej wiosce austriackiej. 
Następny nocleg był w uzdrowisku pod Rzymem. Powrotem, dużo opóźnionym, 
spaliśmy w Rimini. Chciałbym przypomnieć, że przez te opóźnienie mieliśmy 
niewątpliwą okazję zobaczyć jak się jeździ po włoskich „parapetach”. 
Namiastką takiej jazdy jest wjazd i zjazd na Monte Cassino. Kto był to wie 
o czym mówię. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten dzień – 19 listopada będzie 
szczególnym dniem dla nas, a szczególnie dla radnych. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dzięki uprzejmości oddziału regionalnego Telewizji Polskiej będziemy mogli 
teraz zobaczyć krótki reportaż z tamtego dnia. 
(Zaprezentowano reportaż) 
Teraz wysłuchamy krótką relację przygotowaną przez panią redaktor Katarzynę 
Bernat z Radia Plus. Ona też była wtedy w Watykanie.  
(odtworzono relację) 
Dobiega końca uroczysta część dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kielcach. 
Z całego serca, niezwykle serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy 
wspomogli mnie w przygotowaniu tego dzisiejszego święta naszego miasta. 
Serdecznie dziękuję panu Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu. Dziękuję 
panu prezesowi Radia Kielce, panu Januszowi Knapowi, który osobiście 
zaangażował się w przeżycie tego dzisiejszego dnia. Bardzo dziękuję również 
pani redaktor Magdalenie Sitek – Majewskiej, która w bardzo wielu sprawach 
mnie wspierała. Podążaliśmy po kieleckich ścieżkach, zapraszając, prosząc, 
organizując. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo również panu 
Józefowi Nagórce, który udostępnił  nam fotogramy papieskiego fotografa 
Arturo Mari, które za chwilę obejrzymy w sali Urzędu Stanu Cywilnego.  
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 13.15. Państwa wszystkich 
zapraszam na wystawę. 
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Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mam do przekazania dwie jakże smutne wiadomości. 
10 listopada zmarł w szpitalu w Kielcach generał brygady Kazimierz Załęski 
ps. „Bończa”, legendarny partyzant, weteran II wojny światowej, żołnierz Armii 
Krajowej, więzień polityczny w okresie PRL. Honorowy Prezes Zarządu 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz 
członek Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Miał 
90 lat. W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony do Służby Zwycięstwu Polsce - 
Związku Walki Zbrojnej. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem 
Kampanii Wrześniowej. 
Był inicjatorem odbudowy i powstania Muzeum Pamięci Narodowej lat 1939-
1956, inicjatorem budowy Pomnika Katyńskiego. Organizował liczne konkursy 
o najnowszej Historii Polski dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Był 
członkiem Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Armii Krajowej 
w Kielcach. Sprowadzał sprzęt medyczny i wiele lekarstw, które przekazywał 
nieodpłatnie do szpitali i domów pomocy oraz aptek przy Zarządzie Okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Świętokrzyskiej Solidarności. 
Laureat Nagrody Miasta Kielce za 2004 rok. 
 
W dniu wczorajszym pożegnaliśmy także Romana Strzębałę byłego Radnego 
Rady Miejskiej w Kielcach w kadencjach 1990-1994 oraz 1994-1998, byłego 
Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach. 
 
(Rada Miejska minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych) 
 
Do pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Na sali gościmy dziś studentów III roku Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Przybyli razem z panią doktor Grażyną 
Okłą. Bardzo serdecznie witam państwa.  
O ważnych powodach swojej nieobecności poinformował mnie nasz kolega 
Stanisław Góźdź. 
Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 12 listopada 2009 roku porządek obrad a także projekty 
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. Informuję Wysoką Radę, że w czasie między konwentem 
a dzisiejszym dniem wpłynęły od pana Prezydenta następujące wnioski 
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o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Wnioski dotyczą tylko 
wprowadzenia dodatkowych punktów pod obrady.  

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2009 rok; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2009 rok; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do 
projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2009 rok; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Kielce Południe – Obszar IV.3 „Telegraf”. 

 
Czy ktoś chciałby się odnieść do porządku obrad? Nie widzę, zatem poddaję 
pod głosowanie powyższych wniosków.  
 
I.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu 
nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce 
na 2009 rok. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2009 rok. 
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Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do 
projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Kielce Południe – Obszar IV.3 „Telegraf”. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający zmiany 
jakie wprowadziliśmy przed chwilą. 
Sprzeciwu nie słyszę.  
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II, w 6 rocznicę nadania honorowego 

obywatelstwa miasta Kielce. 
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3. Omówienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 

19.10.2009 r. oraz 09.11.2009 r.. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 

w Mieście Kielce. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

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

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

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego; 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

7) określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 
wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej; 

8) zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Kielce o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Miejskim 
Urzędzie Pracy w Kielcach, ze środków Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy; 

9) ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010; 

10) uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. Miasta Kielce 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego; 

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

12) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania obowiązującego 
stanu prawnego, formalnego statusu funkcjonujących w Kielcach 
placówek przedszkolnych; 

13) określenia warunków i trybu przyznawania oraz wstrzymywania 
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym; 
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14) ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na 
Górze Słonecznej”; 

15) wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach urządzeń i obiektów wodno – kanalizacyjnych; 

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

17) przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy 
Orzeszkowej; 

18) przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Kielcach przy ulicy Warszawskiej; 

19) zamiany nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach 
przy ulicach Mielczarskiego i Zamkowej; 

20) zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach przy 
ulicy Strycharskiej; 

21) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 109); 

22) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 113); 

23) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 129); 

24) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
położonej w Kielcach, os. Dąbrowa II; 

25) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 
ul. Kusocińskiego; 

26) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW 
WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce; 

27) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar IV.3 – Telegraf”. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 19 października 2009 r. oraz 
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09 listopada 2009 r. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość 
zapoznania się z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. 
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów.  
 
I.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 
19 października 2009 roku: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLI/2009  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 19 października 2009 r. 
 
II.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 
9 listopada 2009 roku: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLII/2009  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 9 listopada 2009 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Składam podziękowanie dla pocztu sztandarowego w składzie: Tomasz 
Bogucki, Zbigniew Piątek, Daniel Walas - uczestniczących w odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej na domu gdzie mieszkał Prezydent Stefan Artwiński - 
podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2009. 
Informuję państwa, że uczestniczyłem, wraz z Prezydentem Andrzejem 
Sygutem i radnym Tomaszem Boguckim oraz radną Katarzyną Zapałą 
w konferencji „Kieleckiego Forum Młodzieżowego”, która odbyła się 
13 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Jadwigi Królowej 
(ul. Słowackiego 5). Celem tej inicjatywy jest integracja młodzieży, rozmowy 
o formach aktywności społecznej, artystycznej oraz dyskusja dotycząca idei 
Młodzieżowej Rady Miasta. Jednym z punktów tego przedsięwzięcia był także 
apel Samorządu Uczniowskiego L.O. im. Hanki Sawickiej z prośbą o pomoc 
w akcji charytatywnej na rzecz chorej na nowotwór uczennicy. 
Interpelacje między sesjami złożyli radni:  

− Witold Borowiec, 
− Adam Jaskóła; 
− Dariusz Kozak; 
− Alicja Obara; 
− Jarosław Machnicki; 
− Zbigniew Piątek; 
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− Robert Siejka; 
− Mariusz Goraj. 

 
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 19 października 2009r do 19 listopada 2009r) 
 
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 
19 października 2009 roku wydałem: 
I.  44 zarządzenia dotyczące: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 
rok – Nr 355/2009, Nr 360/2009, Nr 367/2009, Nr 374/2009, Nr 382/2009, Nr 392/2009, 

2) projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 389/2009, 
3) zmiany zarządzenia w sprawie pełnomocnictwa – Nr 352/2009, 
4) w sprawie powołania komisji: 

a) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego – Nr 353/2009, Nr 358/2009, Nr 393/2009, 

b) do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce – Nr 354/2009, 

c) do oceny dokumentacji projektowej na opracowanie Koncepcji 
architektoniczno – przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gmina 
Morawica i Grabowiec gmina Chmielnik – Nr 363/2009, 

d) do przeprowadzenia rokowań dotyczących sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej lokali użytkowych przeznaczonych do 
świadczenia usług medycznych stanowiących własność Miasta 
Kielce – Nr 364/2009, 

5) zakwalifikowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta 
Kielce – Nr 357/2009, 

6) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 
Nr 359/2009, 

7) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań 
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 361/2009, 

8) przyznania dotacji w roku 2009 na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom – Nr 383/2009, 
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9) powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 
Nr 368/2009, 

10) trybu przeprowadzania kontroli imprez masowych odbywających się 
na terenie Miasta Kielce oraz wzoru dokumentu upoważniającego do 
przeprowadzenia kontroli – Nr 369/2009, 

11) przyznania nagród za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie 
kwalifikowanym – Nr 373/2009, 

12) powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych lub 
poddanych ubojowi z nakazu Państwowego Lekarza Weterynarii lub 
padłych w wyniku zabiegów nakazanych w związku ze zwalczaniem 
chorób zakaźnych zwierząt – Nr 375/2009, 

13) zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta 
Kielce – Nr 376/2009, 

14) powołania Pełnomocnika do spraw Projektu „Rewitalizacja Miasta 
Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie 
komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród” – Nr 377/2009, 

15) zmiany zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 380/2009, 

Nr 381/2009, 
16) ustalenia dnia wolnego w miesiącu grudniu 2009 roku dla 

pracowników Urzędu Miasta Kielce – Nr 394/2009
, 

17) zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego 
zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale 
socjalne – Nr 351/2009, 

18) nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Sybiraków – Nr 356/2009, 

19) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania, zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Orzeszkowej 51 B i Wąchockiej 17 – Nr 362/2009, Nr 388/2009, 

20) sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Malachitowej Nr 72 – Nr 365/2009, 
b) przy ulicy Gipsowej Nr 26 i 28 – Nr 378/2009, 
c) przy ulicy Warszawskiej 34 – Nr 379/2009, 

21) zmiany zarządzenia Nr 326/2009 z dnia 15 września 2009r 
w sprawie ustalenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Szkolnej 35, 
oddanych na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Armatury” w Kielcach – Nr 366/2009, 

22) wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Bolesława 
Markowskiego 11 – Nr 370/2009, 

23) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach; 
a) przy ulicy Grunwaldzkiej – Nr 371/2009, 
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b) przy ulicy Toporowskiego – Nr 372/2009 
c) przy ulicy Jeleniowskiej – Nr 384/2009, 
d) przy ulicy Wspólnej – Nr 385/2009, 
e) przy ulicy Zagórskiej – Nr 386/2009, 
f) przy ulicy Osobnej – Nr 387/2009, 

24) rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego 
w Kielcach przy ulicy Brunona Jasieńskiego i ulicy Fosforytowej – 
Nr 390/2009, Nr 391/2009, 

II.  14 decyzji i 6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 
Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów uchwał Rady 
Miejskiej.” 

 
Do pkt. 7 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił Informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w Mieście Kielce. 
Otrzymali państwo informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2008/2009 w Mieście Kielce. Ze względu na bardzo specjalny 
charakter tego sprawozdania oraz ze względu na młodych gości, musze chyba 
mówić językiem bardziej potocznym, żeby goście w pewnym momencie nie 
stracili z nami kontaktu.  
Po raz pierwszy ustawodawca, czyli Sejm Rzeczypospolitej zobowiązał organy 
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego do corocznego składania takiej 
informacji. To jest pierwsza, zupełnie nowa sprawa. Ustawodawca określił to 
w ten sposób, że organ wykonawczy, czyli Prezydent do 31 października składa 
organowi stanowiącemu, czyli Radzie, informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów 
o których mowa. Nie ma żadnych aktów wykonawczych i nic na ten temat 
więcej się nie mówi. Dlatego kilka uwag wstępnych. Polski system zarządzania 
oświatą oparty jest na następującym założeniu – jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzą szkoły i placówki oświatowe, natomiast Rząd poprzez 
kuratoria sprawuje nadzór pedagogiczny. Weryfikuje od kilku lat całą rzecz 
poprzez system egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
Z tego co powiedziałem, do agend rządowych należy cały obszar pedagogiczny 
i w tym zakresie dyrektor szkoły odpowiada wyłącznie przed suwerennymi 
decyzjami kuratora oświaty.  
Ze względu na to, że jest to po raz pierwszy, określamy stan zero. Przy 
określeniu metodologii tego przedsięwzięcia rozmawialiśmy, konsultowaliśmy 
się z panią kurator i panią przewodniczącym i w efekcie proponujemy państwu 
następująca metodę. Ja przedstawię ten zakres spraw, który należy wyłącznie do 
gminy, pani Kurator przedstawi to, co z punktu widzenia nadzoru 
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pedagogicznego stwierdziła w odniesieniu do pracy placówek szkolnych 
i oświatowych w naszej gminie i wreszcie będzie krótka informacja ze strony 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Otrzymają państwo informacje z tych 
trzech źródeł i ocena tego stanu rzeczy będzie już należała do państwa. Nie 
twierdzę, że ta metoda jest najlepsza ale od czegoś trzeba zacząć. W przyszłym 
roku na pewno nastąpią korekty.  
Jeżeli chodzi o zadania oświatowe, które stoją przed gminą i stan 
zaawansowania do dziś. 
Pierwsze pytanie, czy gmina Kielce zapewnia pełną ofertę publiczną dla 
wszystkich typów dzieci i młodzieży i potrzeb jakie te dzieci mają. To jest 
bardzo ważne. W sensie instytucjonalnym nie prowadzimy jednego typu szkoły. 
Jest to szkoła mistrzostwa sportowego. Do bieżącego roku nie prowadziliśmy 
szkoły dla dzieci autystycznych, od września taką mamy.  
Jeżeli chodzi o przedszkola w wersji idealnej, do której dążymy, powinniśmy 
zapewnić wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsca w przedszkolach. 
W tym roku przybędzie jeszcze 50 miejsc przedszkolnych. W pierwszym 
półroczu przyszłego roku 50 miejsc w przedszkolu niepublicznym oraz 100 
miejsc w przedszkolu publicznym i 100 miejsc w żłobku. W efekcie, jeżeli do 
30% sześciolatków w ramach projektu rządowego, przy założeniu, że rząd 
będzie zdeterminowany aby w roku 2012 wszystkie sześciolatki znalazły się 
w szkole podstawowej, to w przyszłym roku zapewnimy dla wszystkich dzieci 
w wieku 3-6 miejsca w przedszkolach. Czyli osiągniemy stan postulowany 
przez Rząd i stan osiągnięty w państwach zachodnich. Jeżeli większa grupa 
sześciolatków pójdzie do szkół podstawowych to zaistnieją warunki do tego, 
aby rozpocząć przekonywanie rodziców aby dzieci dwuipółletnie były już 
w przedszkolu. Biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju tych dzieci i nasze 
doświadczenia, takie dzieci, nie wszystkie ale w dużej liczbie mogą być już 
w przedszkolu. Tego typu manewr spowodowałby, że w zasadzie dla tych 
dzieci, dla których rodzice nie mają innej możliwości, dzieci żłobkowych, 
zapewnilibyśmy zrealizowanie potrzeby społecznej w zakresie miejsc 
w żłobkach.  
Szkoły podstawowe. Istniejąca sieć wystarcza. W wieloletnim planie 
inwestycyjnym jest szkoła podstawowa w Dąbrowie. Po jej wybudowaniu sieć, 
na tę wielkość naszego miasta będzie wystarczająca.  
Jeżeli chodzi o gimnazja i licea – mamy komplet jeśli chodzi o instytucje.  
Szkoły zawodowe. Jeżeli chodzi o kierunki kształcenia sieć jest wystarczająca. 
Brakuje dwóch instytucji, niezwykle ważnych: 
− Centrum Kształcenia Praktycznego, którego koszt szacujemy na 40 mln. zł. 

Mamy gotową dokumentację i lokalizację. Niestety bez pomocy zewnętrznej 
tego zadania nie udźwigniemy. 

− Równocześnie informuję, że równolegle z tym Ochotnicze Hufce Pracy dla 
dzieci najmłodszych i z dużymi kłopotami organizują szkołę zawodową wraz 
z internatem i ostatnio, dzięki aktywności pana Przewodniczącego pojawiła 
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się duża szansa na powołanie kolejnej szkoły zawodowej z internatem – 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 

Po realizacji tych zadań mielibyśmy dobry stan.  
Boiska i urządzenia sportowe. W trakcie realizacji jest w tej chwili basen. Po 
wybudowaniu tego basenu, biorąc pod uwagę potrzeby oraz wydolność 
finansowa miasta, powstanie najwyżej jeszcze jeden. Mówię o pływalniach.  
Jeżeli chodzi o boiska to stan boisk asfaltowych, które kiedyś budowano jest zły 
i pan Prezydent zaproponował rewitalizacje tych boisk pod zastosowanie 
poliuretanowych nawierzchni. Ten program zaczynamy realizować.  
W procesie inwestycyjnym, w fazie pierwszej są dwie sale gimnastyczne 
w szkołach średnich i ich wybudowanie zamykałoby potrzebny w tym zakresie. 
Jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne, bo one czasami są przedmiotem moich 
sporów z radnymi, przynajmniej dwoma, to chcę powiedzieć, że w moim 
najgłębszym przekonaniu należy wrócić do dokumentu który się kiedyś 
nazywał: Minimum Ministerialne. Mówił on jakie pomoce, do jakich 
przedmiotów, w jakiej klasie, powinny być. Inaczej, przy całym szacunku dla 
moich kolegów, będziemy dyskutantami w sferze, w której nie jesteśmy 
kompetentni. MEN musi to zrobić.  
Kwestia obowiązku szkolnego, to jest niezmiernie ważna kwestia, za którą my 
tylko częściowo odpowiadamy. Problemu z realizacją obowiązku szkolnego 
w gminie Kielce nie ma. Są to pojedyncze osoby. Służby wydziału ustaliły 
niedawno że sześciu młodych kielczan wskutek meldunkowych perturbacji nie 
realizuje obowiązku szkolnego. Reszta go realizuje z tym, że miejsce jego 
realizacji to Europa. Mamy jeden z takich obwodów, gdzie kilkadziesiąt 
kieleckich dzieci realizuje obowiązek szkolny w Dublinie i okolicach.  
Jeżeli chodzi o szkolnictwo specjalne, udało nam się, co uważam za duży 
sukces, wspólnie z MOPRem, zorganizować praktycznie cały system kształcenia 
i wsparcia dla tych dzieci. Na przełomie listopada i grudnia, będzie ostatni etap 
przeprowadzki do nowego obiektu specjalnie zmodernizowanego do tych 
potrzeb na ulicy szkolnej.  
Jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia, dzięki uprzejmości Rady uruchomiliśmy tzw. 
korepetycje, które przygotowują dzieci do egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych. W przedszkolach wprowadziliśmy powszechną naukę języka 
angielskiego. Bezpłatna jest rytmika. Wszystkie klasy trzecie mają bezpłatną 
naukę pływania.  
Jeżeli chodzi o programy unijne bierzemy udział w osiemnastu takich 
projektach. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, zbliżamy Siudo 
kresu. Do każdego takiego projektu trzeba dołożyć gminne pieniądze i mimo że 
pozornie są to jednostkowego programy nie tak wielkie jak np. ulica Żelazna, 
ale złożone razem zaczynają generować poważne koszty. 
Jeżeli chodzi o żywienie, to w tym roku prowadzimy 35 stołówek. Żywi się 
w nich 5700 uczniów. Próbujemy na zasadzie pilotażu, w tych miejscach, gdzie 
w naszym przekonaniu jest to uzasadnione, spróbować outsourcingu. W tej 
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chwili jest to jedno przedszkole. Chcemy zrobić jedną szkołę podstawową. Po 
bardzo spokojnej analizie ewentualnie zostanie to rozszerzone. 
Wyniki egzaminów, które państwu podaliśmy jak i cały ten materiał nie zawiera 
zdań oceniających. Chcielibyśmy, aby państwo radni, po tym opisie, po opinii 
pani kurator, po ocenie wyrażonej przez Komisję Egzaminacyjną, zdecydowali 
co z tym sprawozdaniem zrobić. Żaden akt prawny tego nie precyzuje. Może 
pan Przewodniczący ma pomysł co z tym dokumentem zrobić.  
 
Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator O światy 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Prezydencie, szanowni państwo. 
Szczególnie cieszę się że mogę mówić w obecności młodych ludzi, myślę, że 
w przyszłości nauczycieli, którzy zasilą nasze placówki. Z raportem, który 
otrzymałam od pana Przewodniczącego, zapoznałam się bardzo dokładnie, 
chociaż prawdę mówiąc, wszystkie te wiadomości już miałam, bo od półtora 
roku samodzielnie i przy pomocy moich wizytatorów nadzorujemy te placówki. 
Powiem, że z dużą troską, dużą życzliwością. Cieszę się, że mogę dzisiaj 
powiedzieć o tych sprawach z których jesteśmy bardzo zadowoleni, z których 
powinniśmy być dumni ale też mam kilka swoich osobistych, więc proszę tego 
nie traktować jako krytykę, tylko może mam niedosyt w kilku kwestiach. Będę 
Wysoką Radę prosiła o to by w przyszłości te kwestie rozważyć. Myślę, że 
jedną z najważniejszych spraw, które sprawiają że z dumą o oświacie 
Kieleckiem możemy mówić to są wyniki. Wyniki egzaminów zewnętrznych, 
które już od szkoły podstawowej, przez gimnazja, przez matury, nie tylko są 
wyższe od średniej wojewódzkiej ale są wyższe od średniej krajowej. Jestem 
święcie przekonana, że na pewno jest to wynikiem działań takich jak dodatkowe 
godziny, na które państwo jako Rada przeznaczacie środki finansowe 
i ogromnie za to dziękuję. Na pewno jest to również efekt tego, że kadra 
nauczycielska w kieleckich szkołach posiada bardzo wysokie kwalifikacje 
formalne i również te nieformalne. Ponad 58% nauczycieli to nauczyciele 
dyplomowani i to mnie bardzo cieszy. Też patrząc na studentów naszego 
uniwersytetu, myśląc o studentach kierunków pedagogicznych innych kieleckich 
uczelni, martwi mnie to, że tylko 3% nauczycieli w szkołach to nauczyciele 
stażyści. Czyli troszeczkę mało troski wykazujemy o miejsca pracy dla nowych 
nauczycieli, którzy po to się kształcą, aby później nie zasilać urzędów pracy, 
tylko aby z młodzieżą pracować. Panie Prezydencie, ja wiem, że samorządy 
mają finansowe problemy ale rzeczywiście jest chyba pilna potrzeba aby 
wzmocnić szkoły zatrudniając większą liczbę pedagogów, psychologów. 
Również niezbyt wielu jest w szkołach doradców zawodowych, którzy już od 
poziomu gimnazjalnego są bardzo potrzebni właśnie po to, aby młodzi ludzie 
tak planowali swoją ścieżkę kariery aby później znajdywali pracę a nie 
poszerzali grono ludzi bezrobotnych.  
Cieszy mnie bardzo to, o czym mówił pan Prezydent Sygut, że będzie się 
poprawiała baza sportowa z dnia na dzień, że będą kolejne baseny. Dziękuję za 
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nieodpłatne lekcje pływania ale proszę o więcej. Proszę o objęcie tej formy 
aktywności ruchowej kolejne klasy, bo chyba nikogo nie muszę przekonywać że 
jest to najlepsza forma rehabilitacji. Rehabilitacja poprzez ruch w wodzie to 
jedno a umiejętność pływania pod kątem późniejszego bezpieczeństwa i utonięć 
to myślę, że kolejny problem niezwykle ważny i dlatego te zajęcia są bardzo 
potrzebne. Dużym problemem, w tym samym temacie, jest problem zwolnień na 
lekcjach wychowania fizycznego. Coś złego się dzieje z tymi lekcjami 
w szkołach. Bardzo dużo uczniów poczynając od szkoły podstawowej na 
ponadgimnazjalnych kończąc, po prostu nie chodzi na zajęcia z WF. Siedzi na 
ławce mając zwolnienia albo od lekarza, albo od rodziców. Nie chcę oceniać ale 
być może jest nie taka oferta a przecież prawo oświatowe daje możliwość każdej 
szkole, każdemu nauczycielowi WF, zagospodarować te dwie godziny w inny 
sposób. Dopasować te zajęcia do zainteresowań i potrzeb uczniów. Jeśli my nie 
nauczymy aktywności, potrzeby aktywności fizycznej tych maluchów, to 
później będziemy mieli społeczeństwo ludzi naprawdę chorych i nawet jak będą 
wykształceni to nie będzie z tego wielkiego pożytku. Ogromnie cieszy mnie jak 
szkoły kieleckie realizują poza dydaktyką sprawy dotyczące wychowania 
i opieki. Byłam w większości szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych na różnego rodzaju uroczystościach. Poziom tych 
uroczystości naprawdę sprawia, że zawsze z dumą siedzę, patrzę, gratuluję 
dyrektorom, nauczycielom i rodzicom. Są przygotowane przepięknie od strony 
tematycznej i merytorycznej. Znakomicie szkoły współpracują z organizacjami 
pozarządowymi. Szczególnie ja cenię sobie ich współpracę z Armią Krajową, 
środowiskami kombatanckimi. Ci ludzie za kilka lat przejdą już do historii, 
dlatego trzeba te kontakty jeszcze utrzymywać, robić dokumentację. Większość 
szkół kieleckich robi to w kapitalny sposób. Cieszą mnie inicjatywy, które 
podejmowane są w szkołach, dotyczące pomocy drugiemu człowiekowi. Kilka 
dni temu było spotkanie klubów wolontariatu Caritas w naszych szkołach, które 
są prowadzone. Jest ich jeszcze niewiele ale myślę, że powinniśmy to wspólnie 
propagować, bo jest to bardzo potrzebna forma pomocy i uczenie wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka. Piękne koncert charytatywne, które młodzież 
szkolna nawet za kilka dni Liceum Hanki Sawickiej robi taki koncert aby pomóc 
chorej koleżance. Mimo że dziewczynka ma nauczanie indywidualne, koledzy 
i koleżanki są z nią w stałym kontakcie nie tylko mailowym, nie tylko sms-
owym, ale chodzą do domu, starają się w tym trudnym okresie pomagać. Tak 
naprawdę pracuje zdecydowana większość naszych, kieleckich szkół. To 
powinno nas wszystkich cieszyć. Chciałam również podziękować za to, że 
Kielce jako nieliczny samorząd, prowadzicie państwo Samorządowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. W tej chwili, gdy 
reforma oświaty już ruszyła, za chwilę będą dochodzić kolejne elementy tej 
reformy: szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo specjalne, nauczyciele muszą 
mieć taką merytoryczną pomoc. Tanią i szybką do zrealizowania. Tych form 
w kraju jest mnóstwo ale za wszystkie trzeba płacić duże pieniądze. To co robi 
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ośrodek jest bardzo, bardzo potrzebne. Panie Prezydencie i szanowni państwo 
radni, troszeczkę martwi mnie, bo docierają do mnie sygnały że są zbyt liczne 
grupy w przedszkolach, że brakuje pomocy wychowawcy, że czasami 
nauczycielka w przedszkolu zostaje z dwudziestokilkuosobową grupą dzieci 
w różnych godzinach. Szczególnie wrzesień i październik, gdzie to płacze, 
tamto płacze i sama ma ochotę dołączyć się do nich, dojść i popłakać, bo trudno 
nad tym zapanować. Tu chodzi o bezpieczeństwo dzieci a myślę że naprawdę na 
bezpieczeństwie nie powinniśmy oszczędzać. W telegraficznym skrócie, bo 
wiem że państwa czas jest bardzo cenny, ja też muszę do Wodzisławia za 
chwileczkę wyjechać, bo pierwsza ewaluacja z nowego nadzoru 
pedagogicznego jest tam w tej chwili przeprowadzana, jest przedstawiciel 
ministerstwa i na podsumowanie powinnam dojechać. Natomiast ja i moi 
pracownicy deklarujemy współpracę pełną, szeroką. Myślę, że nauczyciele 
i dyrektorzy będą się musieli z nową rzeczywistością, z nowym nadzorem 
pedagogicznym oswoić. Panowie i pracownicy Urzędu Miasta z panem 
Prezydentem Sygutem i dyrektorem Tomalą również. Już nie będziemy mieli 
wizytatorów przydzielonych do konkretnej szkoły. Będziemy w zupełnie inny 
sposób ten nadzór merytoryczny sprawować i myślę że to co dla nas jest 
najważniejsze – wynikiem tej ewaluacji będzie wystawienie szkole oceny A. B, 
C, D. Mam nadzieję, że nigdzie nie będziemy musieli wystawić oceny E. Jest to 
najniższa ocena, która może już nieść przykre konsekwencje dla placówki i dla 
dyrektora. Moja współpraca z państwem, myślę że z większością już udało mi 
się w tym półtorarocznym okresie, gdy jestem w Kielcach, zapoznać 
z niektórymi z państwa nawet zaprzyjaźnić. Cenię sobie bardzo tą współpracę. 
Jestem otwarta również na uwagi krytyczne, bo one pozwalają coś dostrzec. Bo 
jeśli ktoś będzie nam tylko mówił, że wszystko jest dobrze, to możemy w to 
w końcu uwierzyć i przestaniemy twórczo patrzeć na nasze działania. Za te 
słowa krytyki również dziękuję, jeśli będą sensowne i rzeczywiście będą służyły 
poprawieniu tego nad czym pracujemy bo to jest nasza wspólna rola – dbałość 
o wyniki, o oświatę, o podnoszenie tych wyników z każdym dniem na lepszy 
poziom. Po to, jak pan Prezydent mówił, wręczając najlepszym Nadzieje Kielc, 
aby później to województwo, przez te Nadzieje było rozsławiane nie tylko 
w Polsce ale i za granicą.  
Panie Prezydencie, dziękuję za współpracę. Dziękuję za to, że wspólnie w tym 
roku, pięknie wręczyliśmy nauczycielom dyplomowanym akty nadania tego 
najwyższego stopnia awansu zawodowego. Dziękuję również za to, że 
mogliśmy wspólnie, w Kielcach uhonorować stypendystów Ministra Edukacji 
Narodowej i stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Samej, jako kuratorowi 
z moimi pracownikami byłoby to robić trudno. Dlatego współpraca tych dwóch 
organów – prowadzącego i nadzorującego oświatę jest niezbędna. Dziękuję za 
to, co do tej pory razem zrobiliśmy. Panie prezydencie, proszę przyjąć 
w podziękowaniu symboliczny zegar z logo Kuratorium, by odmierzał tylko 
szczęśliwe godziny, nie tylko dla oświaty.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Prezydent ma zapewne sporo zegarków ale i ten przyjmie jako wróżbę 
sukcesów. 
Pani Kurator odpowiedziała osobiście na moje zaproszenia. Natomiast pan Jan 
Korczyński z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, niestety nie mógł być z nami 
obecny ale przysłał na moje ręce list tej treści: 
„Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w sesji Rady Miejskiej 
poświęconej bardzo istotnej dziedzinie życia jaką jest oświata. 
Z przykrością informuję, że nie mogę skorzystać z zaproszenia z uwagi na 
zorganizowaną w tym samym terminie naradę w Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Łodzi. Tą drogą pragnę jednak podziękować Panu i Wysokiej 
Radzie za dbałość o sprawy oświaty, a szczególnie za przygotowanie uczniów 
do egzaminów zewnętrznych. To dzięki Państwa decyzjom uczniowie szkół 
kieleckich mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć 
przygotowujących ich do bardzo ważnych w ich życiu egzaminów. 
Zaangażowanie Państwa, Pana Prezydenta i nauczycieli powoduje, że od kilku 
lat uczniowie kieleckich szkół osiągają najlepsze wyniki w województwie 
świętokrzyskim będące jednymi z najlepszych w kraju. Stwierdzenia te 
potwierdzają dane w raportach z egzaminów a przytoczone w części poniżej. 
Życząc by podejmowane przez Państwa działania przynosiły jeszcze lepsze 
skutki dziękuję za zaproszenie.” 
 
Pan Jan Korczyński załączył tabelę z której niezbicie wynika, że wyniki, jeśli 
chodzi o kieleckie szkoły podstawowe są średnio o 2 punkty wyższe od średniej 
krajowej. Jeśli chodzi o wyniki kieleckich gimnazjów, to zarówno w części 
humanistycznej jak i w części matematyczno – przyrodniczej, wyniki są aż o 3 
punkty wyższe niż wynosi średnia krajowa. Rzeczywiście jest się z czego 
cieszyć. List, jaki dostaliśmy od pana Korczyńskiego jest w pełni uzasadniony.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Po raz pierwszy od kilkunastu lat, jako radni otrzymaliśmy dokument, 
wynikający z decyzji ustawodawcy, czyli Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Aby 
wziąć w swoje ręce i głowy odpowiedzialność za stan oświaty. W tym wypadku 
chodzi o oświatę miasta Kielce. Miasta wojewódzkiego i jak zawsze podkreślam 
miasta które musi i powinno promieniować, być przykładem dla naszego 
województwa a może i trochę dalej, rywalizować z innymi miastami albo 
ciągnąć w górę, żeby pokazać że tu, w tym mieście i na tej ziemi są stworzone 
warunki do właściwej realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych 
i właściwie są wykorzystywane, z pożytkiem dla dorastającego pokolenia, 
pieniądze publiczne, pieniądze podatników. Akt ten, o którym mówił pan 
Prezydent Sygut, jest bardzo ważnym aktem w dziejach polskiej oświaty. Mając 
zajęcia z profesorem Kuleszą i innymi, którzy są twórcami polskiej reformy 
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samorządowej, usłyszałem kiedyś taki głos że „jest to początek”. Początek 
przekazywania kompetencji w ręce samorządów. W ręce społeczeństwa 
a jednocześnie odpowiedzialność, którą społeczeństwo musi wziąć w swoje ręce 
poprzez swoich radnych. Odpowiedzialność za stan oświaty, wykształcenia, 
przekazania wiedzy młodzieży od przedszkola aż do szkoły ponadgimnazjalnej 
włącznie. Aby to realizować, dlatego ustawodawcy powiedzieli, że informację 
przedstawia organ władzy wykonawczej. Nie definiuje się jaka ma być 
informacja. Ustawodawca zostawił nam, w tym wypadku decyzje, jakie 
informacje potrzebujemy. Jakie informacje są nam niezbędne aby przekazać 
mieszkańcom, którzy nas wybrali do Rady Miejskiej. W jaki sposób dzieci 
i młodzież realizuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Materiał taki, jaki 
zgodnie z intencją ustawodawcy ma służyć jednocześnie porównywaniu się do 
najlepszych a jednocześnie szukania odpowiedzi jak może być lepiej. Ten 
materiał, który ma być przekazywany samorządom ma służyć jednocześnie do 
konsultacji z dyrektorami, radami pedagogicznymi, rodzicami którzy swoje 
dzieci posyłają do szkół. Oświata ma służyć realizacji określonych celów. 
Wyposażyć w niezbędną wiedzę, która poprzez egzaminy zewnętrzne pokaże na 
jakim etapie jest dziecko, czego brakuje, co zrobić żeby było lepiej. 
Odpowiedzieć na pytanie, które szkoły są lepsze, w tym znaczeniu, jak to 
mówią rodzice, do której szkoły warto posłać dziecko, gdzie są problemy. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że rodzice, mieszkańcy, nauczyciele, dyrektorzy 
artykułując swoją wiedzę, uwagi o systemie oświaty mają mieć zapewnione 
podstawowe środki finansowe do realizacji określonych celów. Nie tylko 
subwencja oświatowa ale również pieniądze podatników miejskich powinny 
i muszą wspierać system oświaty. Dobrze, to co miasto robi, pływalnia, zajęcia 
dodatkowe, to jest na plus. Przecież radni o to upominali się. Jest słusznie 
zrealizowane. Dzisiaj samorządy inne, gdzie mają pływalnie, gdzie mają boiska 
również to robią. Tego wymaga społeczeństwo, tego wymaga chwila czasu. 
Tego wymaga czas, w którym młodzież dorasta i ma tam nie tylko swoją 
potrzebę fizyczną realizować ale również zdobywa te umiejętności. Tam 
spędzać dobrze zorganizowany czas. Biorąc pod uwagę fakt, że ta informacja 
jaką otrzymaliśmy jest informacją taką, jaką każdy radny może sobie ocenić, ma 
do tego prawo, ja nie występuję po to, żeby w formie krytyki, natomiast chcę 
powiedzieć w ten sposób, że skoro ustawodawca nie określił, to organ 
wykonawczy przedstawił tak jak przedstawił. Natomiast my jako radni, 
powinniśmy w oparciu o ten materiał, nam dostarczony, przekazać taką 
informację mieszkańcom. Ja posłużyłem się w części tylko, bo tyle tylko 
miałem czasu, żeby paru dyrektorów poprosić o przeczytanie tego, kilkunastu 
mieszkańców, emerytów dyrektorów i nauczycieli których znam, co sądzą 
o tym. To jest i musi być upublicznione, bo taki jest sens ustawodawcy. 
Oczywiście dla ludzi, którzy nie są związani z oświatą mówią, że niedosyt. Brak 
analizy o czym mówił tu pan Prezydent. Chciało by się, żeby było tam że te 
szkoły są lepsze w sensie ilości punktów uzyskanych na egzaminie, chociaż 
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ogólnie wiemy że takie wyniki są w szkołach podstawowych, takie są 
w gimnazjach, takie są w szkołach ponadgimnazjalnych ale różnie to jest 
w różnych szkołach. Dlatego taka informacja byłaby ciekawa i na pewno 
potrzebna. Z innych problemów, które zwracali uwagę i dyrektorzy z którymi 
konsultowałem to chociażby takie pytanie – jakimi budżetami dysponowały 
poszczególne placówki oświatowe. To jest dla rodziców, którzy będą 
i zaczynają odgrywać coraz większą rolę w systemie kształcenia uczniów 
w sensie wpływania na decyzje szkoły i władz miejskich byłoby to ciekawe. Jak 
państwo wiecie w czasie wyjazdu Komisji Edukacji było wiele uwag 
dotyczących stanu budynków naszych placówek. Inna uwaga, o którą mnie 
proszono i przekazuję to na przykład forma doskonalenia nauczycieli. Jest 
w Kielcach spore doświadczenie ale jednocześnie można by i pytają o to ci 
którzy się na tym trochę znają, mówią – jaka jest współpraca Kielc ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym raporcie nie ma nic 
ale nie chodzi o krytykę, chodzi o pokazywanie jak można ewentualnie sięgać 
po wiedzę, którą na pewno tamci pracownicy też mają dość dużą i to w skali nie 
tylko województwa ale i kraju tam się prezentują. Z innych problemów, które 
chciałoby się żeby można było mówić o kieleckiej oświacie w sensie 
pozytywnym i przyszłościowym to chociażby taki fakt jak przygotowanie 
dyskusji o zadaniach perspektywicznych kieleckiej oświaty w oparciu 
o programy rządowe, które opracował i przedstawił je publicznie, nie tylko na 
forum rządowym ale i na spotkaniach z zainteresowanymi pan Minister Boni. 
To są Polska 2030. Tam są również określane zadania oświatowe, edukacyjne, 
priorytetowo. Jeśli dobrze pamiętam to szósty punkt, czy szóste przedsięwzięcie. 
Stawia bardzo dużo na oświatę. To ma przynieść efekty w postaci wiedzy. 
Wiedzy, która będzie potrzebna dla rozwoju gospodarki przez tych, którzy po 
nas przejmą władzę, przez młode pokolenie. To jest program Polska 2030, 
kapitał intelektualny. Tak to się nazywa. Dlatego też nie roszczę sobie pretensji 
do omówienia wszystkiego. Czas mnie goni panie przewodniczący. Byłby to 
mój wniosek aby przygotować za dwa, trzy, cztery miesiące posiedzenie Rady 
Miejskiej z perspektywami dotyczącymi rozwoju oświaty, w tym pomocy 
dydaktycznych bo to jest problem, o którym pan wiceprezydent mówił. Nie 
w pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem że „minimum rządowe”. Oczywiście 
minimum rządowe, przecież w tym mieście są mieszkańcy, płacą podatki 
i wcale nie oznacza to że bogatsi mieszczanie Kielc będą wysyłać swoje dzieci 
do bogatych szkół wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne do 
Krakowa, chociaż takie sytuacje już znam. Dlatego warto jeszcze pokusić się 
o to, żeby spróbować porównać, dla nas, dla mieszkańców stan oświaty Kielc 
i jak ona wygląda chociaż jest pozytywna oczywiście, na tle innych 
województw.  
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Radna Alicja Obara 
Miałam dzisiaj zacząć od słów „zadowolona jestem bardzo że…” ale nie mogę 
tak zacząć ponieważ bardzo jestem niezadowolona że taki gość jak pani Kurator, 
nie poczekała na pytania i przyszła tu tylko z przemówieniem jako gość a nie 
jako ktoś z kim moglibyśmy podyskutować. Bardzo rzadko się zdarzają takie 
punkty w obradach sesji, które dotyczą oświaty. Dzisiaj była szansa 
porozmawiać z panią Kurator. Przynajmniej tak myślałam. Była szansa 
porozmawiać z panem Korczyńskim z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bo 
z samą tabelką to nie wiem czy ma ona nawet sens informacyjny. Chciałam 
zapytać, mam nadzieję że dotrze to w jakiś sposób do nie, pani Kurator mówiła 
o reformie szkolnictwa, reformie szkolnictwa między innymi specjalnego i to 
byłoby również pytanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po co dzieciom 
specjalnej troski, upośledzonym umysłowo, są potrzebne egzaminy po 
gimnazjum, kiedy dzieci te mają do wyboru wyłącznie szkoły zawodowe, do 
których nie dostają się na podstawie żadnych punktów, tylko dlatego że nie ma 
dla nich innej oferty. Przypuszczam, że innej oferty dla nich nie ma. Dlaczego 
dzieci w gimnazjum, które są upośledzone umysłowo i musza uczyć się według 
podstawy programowej dla wszystkich szkół, nie mają swoich, łatwiejszych 
podręczników. Byłoby tych pytań więcej ale jak widzimy tych gości u nas nie 
ma. Chciałabym powiedzieć, że wbrew temu, co powiedział pan Prezydent 
Sygut, że w naszym mieście jest pełna oferta dla dzieci we wszystkich szkołach, 
to powiem, że niestety nie. Kilka lat temu utworzyliśmy szkoły integracyjne, 
najpierw w szkołach podstawowych, potem w gimnazjach. Potem, na szczęście 
ta integracja znalazła swoje miejsce w szkołach ponadgimnazjalnych, 
konkretnie mamy dwa licea – Liceum Norwida i Liceum Sienkiewicza. Teraz 
w tych szkołach, w ostatniej klasie są dzieci z normą intelektualną, z takimi 
schorzeniami jak np. zespół aspergera, czy autyzm. Te dzieci kończą szkoły, 
część z nich nie będzie zdawała matury, dlatego, że te schorzenia charakteryzują 
się tym, że bardzo często dziecko z normą intelektualną jest wysoce uzdolnione 
w jednym kierunku, na przykład matematycznym, natomiast nie spełnia 
wymagań, ponieważ nie napisze pracy na dwieście czy dwieście pięćdziesiąt 
słów a jak to będzie praca konkretna a będzie miała 150 słów to nikt tego nie 
będzie czytał. Część tych dzieci nie będzie zdawała matury. Nie ma dla nich 
szkół policealnych. Nawet w ofercie placówek niepublicznych. Wiemy 
z raportu, że na placówki niepubliczne miasto wydaje ogromną dotację. To jest 
25 mln. zł. To jest ogromna suma. Myślę, że część z tych placówek 
niepublicznych w zamian za to, że dostaje takie pieniądze, mogłaby być może 
złożyć ofertę dla takich dzieci, dla których nie ma w Kielcach miejsca. Placówki 
niepubliczne oferują naukę raz lub dwa razy w tygodniu, co dla dzieci, które 
dzięki integracji uspołeczniły się, bo te zespoły o których mówiłam to są 
zaburzenia charakteryzujące się tym, że dziecko odcina się od wszystkiego, jest 
nieuspołecznione. Teraz jeżeli takie dziecko kończy szkołę i ma do wyboru 
pójść raz w miesiącu do szkoły, to to jest bez sensu, zwłaszcza, że niestety 
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poziom części, nie chcę powiedzieć wszystkich bo to byłoby krzywdzące, części 
placówek niepublicznych pomaturalnych czy policealnych w naszym mieście 
budzi ogromne zastrzeżenia. Wiem to dlatego, że chodzą do tych placówek 
również uczniowie, których ja uczę i czasami jest tak, że wystarczy że uczeń 
zapisze się do szkoły a potem zapisze się do kolejnej drugiej klasy i tyle go 
widzieli. Ma jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów. Mówię to z pełną 
odpowiedzialnością bo niestety tak w Kielcach jest. Mam nadzieję, że uchwała 
którą przyjęli śmy o kontroli tych placówek zaowocuje tym, że poziom tych 
placówek będzie zdecydowanie wyższy a te, które nie spełniają tych norm 
zostaną zlikwidowane. Mam jeszcze do pana Prezydenta pytanie. Czy jest 
możliwe albo zaproponowanie którejś z placówek niepublicznych by otworzyła 
od nowego roku szkolnego utworzenie oddziału integracyjnego 
całotygodniowego, pięciodniowego? Jeżeli nie, to proszę wziąć pod uwagę, że 
dyrektor zespołu szkół im. Sienkiewicza byłby na pewno otwarty na to, by 
u niego w szkole, tam jest dużo miejsca, tam są nauczyciele, którzy chętnie by 
taką klasę poprowadzili, czy nie można utworzyć tam takiego oddziału 
integracyjnego dla tych dzieci. Myślę o tym, by te dzieci uczyły się tam przede 
wszystkim przedmiotów podstawowych a z warsztatów korzystały gdzie indziej. 
Zresztą dyrektor jest nauczycielem zawodu, myślę że doskonale by sobie dał 
z tym radę. Chciałam powiedzieć i chciałam żeby to potwierdziła pani Kurator 
ale jest to niemożliwe ale wydaje mi się, że to nie jest sprawa naszego miasta, 
myślę że jest to sprawa ogólnokrajowa a na pewno jest to problem wojewódzki. 
Chyba nie ma w całym województwie takiej szkoły, takich klas dla dzieci 
z takimi schorzeniami. Myślę, że gdybyśmy otworzyli taki oddział w mieście, to 
myślę że służyłby dla dzieci z całego województwa.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ad vocem 
Chciałem zwrócić uwagę na jedną, bardzo charakterystyczną rzecz. Dzisiaj, pani 
Kurator pojawiła się na tej sali tylko po to, żeby odnieść się do strony 
merytorycznej tego raportu w kwestii dydaktyki. Sądzę, że to nie było miejsce, 
żeby zadawać pytania pani Kurator. Jeśli będzie taka potrzeba i dotyczyć to 
będzie reformy edukacji, to myślę, że nic nie szkodzi na przeszkodzie żeby 
panią Kurator zaprosić na Komisję Edukacji i Kultury i konkretne tematy 
związane ze szkolnictwem specjalnym omówić. To tak na marginesie. Wydaje 
mi się, że dzisiaj jest trudno oceniać ten raport, czy on jest dobry, czy on jest 
zły, bowiem sam pomysł stworzenia raportu był bardzo ciekawy i sensowny. 
Zgadzam się z kolegą Adamem że jest potrzebny bo jeśli mówimy, że edukacja 
jest motorem napędowym, motorem rozwijającym społeczeństwo a w budżecie 
to ponad 30%, to trudno, żeby radni na ten temat nie porozmawiali. Szczególnie 
radni spoza Komisji Edukacji, bo my na temat rozwoju naszej oświaty 
rozmawiamy na bieżąco. Raport ten może budzić pewien niesmak ale dopóki nie 
zostaną określone standardy, w jaki sposób ten raport ma być przygotowany, to 
trudno go oceniać pozytywnie czy negatywnie. Raport został zrobiony, został 
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spełniony wymóg ustawowy i za to w zasadzie należy podziękować. Oczywiście 
jeśli ustawodawca nie określi standardów, to dobrze byłoby żeby w przyszłości 
radni określili te punkty, które powinien raport zawierać. Wtedy obraz oświaty, 
a szczególnie w przypadku radnych, którzy nie pracują w Komisji Edukacji 
i Kultury, będzie pełniejszy i będą mogli wyciągać lepsze wnioski.  
 
Radny Jan Gierada 
Wysłuchałem z uwagą raportu pana Prezydenta Syguta i pani Kurator i chcę się 
odnieść do dwóch elementów a w trzecim zadać proste, zwykłe pytanie. Zacznę 
od dyskusji. Dla mnie jakąś rzeczą niepojętą, zadziwiającą, że wiele młodzieży 
nie uczestnicy w zajęciach z WF mając tak zwane zwolnienia lekarskie. Dla 
mnie jest to po prostu zwykły skandal. Z praktyki wiem, że to są dzieci tak 
zwane lalusie, z bogatych rodzin. W 90% zwolnienia te są kombinowane. 
Proponuję aby przez Wydział pana dyrektora Tomali, takie osoby poprzez 
dyrektorów szkół skierować do Wojewódzkiej Przychodni Sportowej, jednostki, 
która akurat mnie podlega i tam przebadamy te dzieci. Oświadczam państwu, że 
się zdziwicie - 90% albo więcej dzieci będzie zdrowych. Na dyskotece jest 
z gumy, ćwiczy wszystkie skoki a tu nie chce mu się ćwiczyć WF po to, żeby 
sobie poszedł na dyskotekę, żeby sobie poszedł do parku. Ja to wszystko 
rozumiem bo to jest młodzież. Natomiast nie rozumiem rodziców, którzy 
produkują kaleki i trzeba to im uzmysłowić. Młodzież potem jest naprawdę 
chora – wady postawy. Dzisiaj są warunki do tego, są Orliki, pływalnie, dobre 
sale gimnastyczne. Z moich czasów nie było nic i chodzę prosty. Dla mnie WF, 
czy granie w szmaciankę było wielką rzeczą, że mogłem w ogóle tego zaszczytu 
dostąpić. Natomiast dziwię się, że ten temat jest tak sobie puszczany. Kto chce 
to ma zwolnienie lekarskie, przynosi, ja takie przypadki znam. Nawet się do 
mnie zgłaszają. Nieraz nawet studenci medycyny. Nie chciałby praktyki. Ja się 
pytam a dlaczego mamusia by nie chciała żeby synuś praktyki miał? „Bo 
z dziewczyną jedzie na wczasy. To ja mówię że w takim razie będzie pracował 
na najcięższym oddziale – na neurochirurgii. Tylko pojedyncze osoby mają 
podstawę do tego, żeby z takich elementów zwolnienia lekarskiego skorzystać 
i je pozyskać.  
Pani dyrektor powiedziała, że tylko kilka osób jest na stażach w szkołach po 
skończeniu uczelni, studiów, czy to będzie biologia czy matematyka czy inne. 
A gdzież ma Jaś czy Małgosia iść do roboty do szkoły, kiedy ja znam, dziesiątki 
przykładów, że wszyscy mający uprawnienia emerytalne jeszcze pracują. No bo 
emerytura nauczycielska jest niska. Ja mam dwie siostry nauczycielki emerytki. 
To dobrze by było jeszcze popracować jak się ma układy z dyrektorem i nie 
ważne czy jest dyplomowany. A co? Na studiach same głupki siedzą, które nie 
mogą być dyplomowani i mianowani za kilka lat? Gdzie mają pracować? W IPN 
wszyscy? Niech dyrektor szkoły zrozumie, że młodzież też chce pracować. Czy 
ci ludzie myślą, że będą żyli po trzysta laty? Życzę im tego z całego serca ale 
jest to niemożliwe. Wiele nauczycieli znam, którzy mają orzeczoną 
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niepełnosprawność z uwagi na te guzki śpiewacze. Gada całe życie chory, nie 
może chodzić, garbaty ale jeszcze pracuje. A młodzi będą siedzieć i nie będą 
pracować nigdy. To jest nieuczciwe. To jest wina tylko i wyłącznie dyrektora 
szkoły i brak nadzoru z miasta. Trzeba dać młodzieży szansę.  
I pytanie. Chcę wiedzieć, bo pan Prezydent Sygut powiedział: dwa i pół roku, 
trzy lata, pięćdziesiąt miejsc publicznych, pięćdziesiąt niepublicznych, 
sześciolatki, trzylatki, nie wiem w końcu ile tych miejsc jest. Chciałem się 
dowiedzie, ile na dzień dzisiejszy brakuje miejsc w przedszkolach i żłobkach. 
Bo według mojej wiedzy, jaką posiadam, w mediach podają, moi znajomi, 
pracuje w szpitalu ponad 1200 ludzi i nieraz się do mnie zwracają że mają 
trudności w pozyskaniu miejsca w żłobku czy przedszkolu. Chciałbym się 
dowiedzieć, czy rzeczywiście brakuje i ile? 
Niech tak biją brawo po każdym moim wystąpieniu. 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
W przedszkolach brakuje trzystu miejsc. W żłobkach stu. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Z ramienia Uniwersytetu Świętokrzyskiego mam przyjemność pracować 
w zespole, który dokonuje oceny Regionalnej Strategii Innowacji. Przypomnę, 
że jest to dokument przygotowany przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego, celem którego jest stworzenie systemu innowacji w regionie 
świętokrzyskim. Systemu, który ma połączyć placówki oświatowe, badawcze, 
przedsiębiorstwa, ludzi biznesu, samorząd terytorialny, szkoły wyższe, pozwolić 
im współpracować także w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kadr. 
W wyniku tej ewaluacji, która między innymi polega na ocenie licznych 
raportów dotyczących regionu świętokrzyskiego i Kielc, jako jego stolicy, 
można wyciągnąć jeden wniosek. Słabość kapitału ludzkiego. Okazuje się, że 
jednym z często powtarzanych grzechów Kielc i całego regionu 
świętokrzyskiego jest szkolenie edukowanie, wychowanie w kierunkach 
ogólnych humanistycznych. Zarówno na płaszczyźnie szkół wyższych jak i na 
poziomie szkolnictwa średniego. W związku z tym, moje pytanie i wątpliwości, 
które rodzą się po wysłuchaniu tej dyskusji i po przeczytaniu raportu ale też 
prosiłabym pana Prezydenta by potwierdził lub zaprzeczył że takie tendencje 
rzeczywiście w Kielcach da się zaobserwować że gro młodych ludzi uczy się 
w szkołach o profilu ogólnym. Czy miasto korzysta z czegoś takiego jak 
monitoring rynku pracy w Kielcach i regionie świętokrzyskim, czy w Polsce? 
Czy pan Prezydent, czy miasto nie zastanawiało się nad tym, by stosować jakiejś 
zachęty wzorem rządy, który zachęca młodych ludzi, absolwentów szkół 
średnich do studiowania kierunków technicznych, politechnicznych. Do tego, by 
ci młodzi ludzie, być może wybierali częściej, chętniej i odważniej szkoły 
profilowane by ich ukończenie wiązało się z pozyskaniem konkretnego zawodu. 
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Oczywiście takiego zawodu, który jest deficytowy a nie nadwyżkowy na rynku 
pracy.  
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 
Jeśli chodzi o wskazanie która jest lepsza a która gorsza. Nigdy tego nie zrobię. 
To jest sprawa zbyt poważna, zbyt złożona i zbyt skomplikowana. Każdy 
odpowiedzialny pedagog podziela mój pogląd.  
Współpraca Kielc z ŚCDN. Mamy nasz ośrodek i współpraca z ŚCDN odbywa 
się poprzez współpracę naszego ośrodka metodycznego. Partnerem nie jesteśmy 
my tylko dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły ma 1% swojego funduszu płac na 
doskonalenie nauczycieli i to się odbywa poza nami. Zresztą w tej dziedzinie 
dyrektor szkoły podlega kuratorowi nie miastu. 
Jeżeli chodzi o posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie oświaty. Jeżeli takie 
będzie życzenie państwa to jesteśmy do dyspozycji. 
Przyjmuję wniosek radnej Alicji i będziemy nad tym pracować ze specjalistami. 
Jeżeli będzie taka prawna możliwość aby taki oddział integracyjny w szkole 
policealnej zrobić, to zrobimy. 
W sprawie WF się nie wypowiem panie radny, dlatego że jest tu jedna 
podstawowa zasada. W tych sprawach decyduje lekarz ogólny. Jego dokument 
jest niepodważalny z punktu widzenia żadnej naszej władzy. Mówimy o władzy 
samorządowej i władzy dyrektora szkoły.  
Ostatnie pytanie pani Joanny Grzeli. Pani Joanno, na poziomie szkoły średniej 
istotnie jest tendencja do kształcenia ogólnego. Kiedyś było tak, że do ogólniaka 
przyjmowano 25% rocznika, reszta musiała iść do szkoły zawodowej. To była 
bardzo niedobra rzecz. Stąd Kielce mają ten straszliwy bagaż, że przestrzegano 
tu rygorystycznie i poziom wykształcenia wyższego był najniższy. W tej chwili 
popadliśmy, mamy to już za sobą, w drugą skrajność – 90% rocznika 
rozpoczynało naukę w liceach ogólnokształcących. Wydaje się, że od 70 do 
80% rocznika powinno kończyć szkołę średnią ogólnokształcącą albowiem 
nawet na politechnikę powinno się pójść po ogólniaku. Taka jest zasada. Liceum 
ogólnokształcące daje najlepszą podstawę do kształcenia na każdym kierunku 
szkoły wyższej. Natomiast biorąc pod uwagę rozwój technologii, do 30%, bo 
tam część tych uczniów liceów ogólnokształcących, do 10% może nie zdać 
matury i może skończyć policealne szkoły zawodowe. W tym momencie chyba 
to się tak na zachodzie plasowało. Na poziomie szkoły średniej będę bronić 
tego, aby każdy kto ma potencjał intelektualny, statystyka mówi, że do 70% 
powinno iść do ogólniaka. Ogólniak daje największe szanse dostania się na 
porządne studia i porządnego ich ukończenia. W tej chwili jesteśmy na poziomie 
lekko powyżej 80% ale po zachłyśnięciu się mieliśmy ponad 90%. 
 
Radny Jan Gierada 
Odnośnie, że lekarz ogólny ma prawo wydać i wydaje. Natomiast zgodnie 
z przepisami, jeżeli ktoś chce uprawiać jakikolwiek sport to musi mieć podbite 
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papiery przez lekarza sportowo – lekarskiego, który ma do tego uprawnienia. 
Lekarz ogólny takich uprawnień nie posiada. WF jest jedną z dziedzin sportu. 
Odnoszą się do pana, że w ogólniaku bardzo dobrze uczą, chciałem panu 
powiedzieć taką prawdziwą rzecz, że za moich czasów studiowało ze mną na 
politechnice trzynastu po ogólniaku i nie skończył nikt. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni państwo. Kończymy dyskusję w punkcie Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w Mieście Kielce. To 
jest dokument, którego nie poddaję pod głosowanie Wysokiej Radzie. 
Wyczerpaliśmy formułę. Informacja została złożona w terminie, została 
przedstawiona Wysokiej Radzie i została omówiona na dzisiejszym spotkaniu. 
Potwierdzam to co powiedział pan Wiceprzewodniczący Wołowiec, że pani 
Kurator Muzoł i pan Korczyński są gotowi na to, aby spotkać się z naszą 
Komisją Edukacji i ewentualnie tam podyskutować na temat realizacji zadań 
oświatowych w mieście Kielce. Ponieważ jestem umówiony z naszymi gośćmi, 
żeby umożliwi ć im bezkolizyjne wyjście, to teraz nastąpi ten moment. Zanim 
przejdziemy do kolejnego punktu. Bardzo państwu dziękuję. Przypominam, że 
odwiedzili nas studenci trzeciego roku Historii i Wiedzy o Społeczeństwie 
razem z opiekunką, panią doktor Grażyną Okłą. Bardzo państwu dziękujemy za 
obecność. 
Szanowni państwo, realia są takie, że nikt nie zapisał się do głosu w żadnym 
punkcie. To wróży, że w ciągu godziny moglibyśmy zakończyć sesję. Dlatego 
ogłaszam teraz przerwę, po której wracamy na salę obrad tak, żeby na godzinę 
15.30 było po sesji.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.  
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, że wszystkie projekty uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad dzisiejszej sesji, również te, które wprowadziliśmy dzisiaj 
uzyskały pozytywne opinie komisji merytorycznych.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej pani Joannie Grzeli. 
 
Do pkt. 8.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok 
(projekt Nr 1 z autopoprawką). 
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Po stronie wydatków i dochodów w zasadzie jest kilka najważniejszych 
zapisów, które chciałabym państwu zaprezentować i polegają one na: 
Wydział Realizacji Inwestycji proponuje zwiększenie planu dochodów 
i wydatków o kwotę 463.034 zł. Jest to ciekawe z uwagi na to, że są to środki, 
które otrzymujemy z funduszu dopłat na realizację zadania inwestycyjnego 
„zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową o nowe lokale 
mieszkalne budynku przy ulicy Ściegiennego w Kielcach na lokale socjalne”. 
Zawarliśmy taką umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wynikiem tej 
umowy jest przekazanie tych środków na rachunek miasta.  
Ponadto inne zapisy tego projektu uchwały polegają na przeniesieniu  planu 
wydatków budżetowych.  
Wydział Gospodarki Komunalnej proponuje, żeby kwotę 148.000 zł, które 
zostały z kilku zadań inwestycyjnych realizowanych przez ten Wydział 
i nadzorowanych przez ten Wydział, biorą się z oszczędności na przetargach, 
z oszczędności wynikających z zakończonych zadań, i propozycja polega na 
przekazaniu tych środków na inne zadania inwestycyjne, między innymi: np. na 
budowę parkingu przy Al. Na Stadion – dokumentacja oraz realizacja.  
Następne zapisy związane są z propozycjami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, kwota 199.102 zł również dotyczy oszczędności, jakie pozostały po 
realizacji i po przetargach. Z tych zadań, na których powstały oszczędności, 
proponuje się przeniesienie tych pieniędzy na inne zadania, które są 
nadzorowane przez MOPR, które między innymi polegają np. na wykonaniu 
projektu budowlanego na rozbudowę budynku środowiskowego domu 
samopomocy dla osób z autyzmem przy ulicy Mieszka oraz na zakup 
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  
Jeszcze dwa istotne zapisy w tym projekcie. 
1.500.000 zł – środki, które proponujemy przeznaczyć dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Kusocińskiego 51”. Przekazanie 
tych środków jest związane z podpisanym porozumieniem między Komendą 
Wojewódzką Policji w Kielcach a Prezydentem Miasta Kielce w sprawie 
określenia niezbędnych działań zmierzających do przekazania przez Skarb 
Państwa na rzecz gminy Kielce nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Kielcach przy ulicy Staszica 14.  
Pozostałe zapisy dotyczą kwoty 1.423.107 zł i związane są z propozycją 
przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących. Otóż oszczędności, które 
w różnych placówkach oświatowych zostały pozyskane proponujemy 
przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników szkół 
i placówek oświatowych, co jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń pracowników 
pedagogicznych oraz części pracowników niepedagogicznych administracji.  
Pozostałe zapisy dotyczą w zasadzie zadań pozabudżetowych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1019/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok 
(projekt Nr 2 z autopoprawką). 
Projekt w zasadzie ma jedną poważną propozycję. Dotyczy ona zmniejszenia 
planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 763.050 zł. Te zadania inwestycyjne 
leżą w obszarze odpowiedzialności Miejskiego Zarządu Dróg. Środki te zostały 
pozyskane w wyniku przetargów jako oszczędności oraz jako środki, które 
pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, które są 
wymienione w projekcie. Środki zwolnione proponujemy przeznaczyć na inne 
zadania inwestycyjne, które są w zakresie odpowiedzialności tej jednostki 
budżetowej, między innymi na rewitalizację śródmieścia Kielc oraz na 
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 635.350 zł. Są to środki niezbędne 
dla wniesienia opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.  
Pozostałe zapisy dotyczą zmiany źródeł finansowania inwestycji oraz zadań 
pozabudżetowych, wykazanych w planie przychodów i wydatków Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
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 XLIII/1020/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 8.3 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok 
(projekt Nr 3 z autopoprawkami). 
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Projekt w znakomitej części dotyczy przeniesienia planu wydatków 
budżetowych w ramach planu wydatków inwestycyjnych.  
W pierwszej kolejności jest to kwota 143.000 zł. Proponujemy zwiększenie tych 
wydatków na zadania: 
− adaptacja budynku przy ulicy Karczówkowskiej 8 na potrzeby przedszkola 

samorządowego – 35.000 zł; 
− wykonanie oświetlenia nowobudowanego boiska wielofunkcyjnego przy 

zespole szkół ogólnokształcących – 43.000 zł; 
− wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oscara 

Langego – 65.000 zł. 
Środki te pozyskamy z innych zadań inwestycyjnych oraz zwrotu VAT przez 
Urząd Skarbowy z zadań realizowanych przez MOSiR. 
Autopoprawka jest bardzo istotna, bowiem dotyczy zadania inwestycyjnego pod 
nazwą budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego przy 
ul. Piekoszowskiej 2. Propozycja dotyczy przeniesienia kwot na 2010 rok 
i podziału tych pieniędzy na 2011. Chcielibyśmy wcześniej rozpocząć procedurę 
przetargową żeby zyskać jakieś oszczędności po przetargu oraz rozpocząć 
wcześniej realizację tego zadania. 
Autopoprawka Nr 2 dotyczy likwidacji częściowej rezerwy budżetowej 
w kwocie 35.000 zł. Proponujemy przeznaczyć te środki na pomoc finansową 
dla Województwa Świętokrzyskiego a w zasadzie dla Filharmonii 
Świętokrzyskiej.  
 
Przyjęcie wszystkich trzech uchwał wraz z autopoprawkami spowoduje, że 
deficyt budżetu się nie zmieni i wynosi 143.922.514 zł. Budżet zamknie się po 
stronie przychodów i wydatków i rozchodów 944.499.715 zł.  
 
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 XLIII/1021/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2009 rok. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
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Projekt uchwały jest związany z nowym wymogiem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, który polega na tym, że za każdym razem gdy zmienia się coś 
w naszym deficycie, musimy zmieniać również uchwałę związaną 
z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego, który miałby ten 
deficyt pokrywać. W związku z tym, że na poprzedniej sesji ten deficyt się 
zmienił proponujemy zmianę uchwały. W miejsce poprzedniej kwoty 
proponujemy wpisać kwotę 18.314.352 zł.  
 
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 XLIII/1022/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Zmiany są związane z obwieszczeniem Ministra Finansów. Związane jest to 
z tym, że zmieniają się dolne stawki podatku od środków transportowych. 
Naszym obowiązkiem jest taka korekta tych stawek, żeby nasze stawki nie były 
niższe od najniższych w obwieszczeniu. 
 
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 XLIII/1023/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 
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Proponujemy wprowadzeni zmian w związku z tym, że od 1 stycznia 2010 roku 
zniesiony zostaje obowiązek opłaty za dowód osobisty. Likwidujemy kasę przy 
ulicy Szymanowskiego i zachodzi potrzeba zawarcia umów na inkaso w sprawie 
poboru opłaty skarbowej z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich.  
 
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 XLIII/1024/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia 
zwolnień z opłaty targowej. 
Zmiana jest podyktowana tym, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni wycofało 
się z poboru opłaty targowej związku z tym zmienia się wykaz inkasentów 
opłaty targowej. W miejsce RPZ będzie pobierał opłatę Miejski Zarząd Dróg.  
Druga zmiana polega na doprecyzowaniu i rozwinięciu przedmiotu opłaty 
targowej o kioski.  
 
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 XLIII/1025/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu 
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
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Do pkt. 8.8 
 
Teresa Kiniorska zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku 
Prezydenta Miasta Kielce o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, ze środków 
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
pracy. 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, na organy zatrudnienia tj. w naszych warunkach na Prezydenta 
Miasta został nałożony obowiązek utworzenia wyodrębnionej w ramach 
Miejskiego Urzędu Pracy wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej pod 
nazwą Centrum Aktywizacji Zawodowej. Realizować ona będzie zadania 
w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy. Kosztorys prac związanych 
z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej opiewa na kwotę 300.000 zł. 
W 80% (240.000 zł) tych kosztów sfinansuje Minister Pracy z Funduszu Pracy, 
po złożeniu stosownego wniosku. 20% kosztów ma stanowić wkład własny 
miasta. Ponieważ wniosek o dofinansowanie, skierowany do Ministra Pracy 
winien być zaopiniowany przez organ stanowiący, proszę Wysoką Radę 
o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1026/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta 
Kielce o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 
 
Do pkt. 8.9 
 
Jerzy Król dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010. 
Ustawa o transporcie drogowym mówi, że właściwe rady gmin określają na 
dany rok kalendarzowy liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji dla 
taksówkarzy. Ponieważ ustaliliśmy w 2008 roku liczbę licencji na 700, w tej 
chwili tych licencji jest wydanych 522. Żeby utrzymać liczbę licencji na 



 37 

poziomie 700, co nie powoduje kolejek, istnieje konieczność podjęcia uchwały 
o zwiększenie tych nowych licencji o 178.  
 
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 XLIII/1027/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Jerzy Król dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. Miasta 
Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Artykuł 5 ustęp 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Jak zwykle w latach poprzednich, tak i teraz, 
w tym roku, przedkładamy państwu program współpracy na 2010 rok. 
 
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 XLIII/1028/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy w 2010 r. 
Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 
Do pkt. 8.11 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek 
budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych. 
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Uchwała umożliwi zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej 
przez lokatorów mieszkań, które są usytuowane w budynkach mieszkalnych.  
 
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 XLIII/1029/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia źródeł 
dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, 
które tworzą rachunek dochodów własnych. 
 
Do pkt. 8.12 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
dostosowania obowiązującego stanu prawnego, formalnego statusu 
funkcjonujących w Kielcach placówek przedszkolnych. 
Chodzi konkretnie o zmianę adresu przedszkola, które mieściło się na ulicy 
Kapitulnej a w tej chwili funkcjonuje na ulicy Karczówkowskiej. Przedszkole 
Samorządowe Nr 13. Jest to uchwała porządkująca.  
 
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 XLIII/1030/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania 
obowiązującego stanu prawnego, formalnego statusu funkcjonujących 
w Kielcach placówek przedszkolnych. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania oraz wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sporcie 
kwalifikowanym. 
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Przedstawiając ten projekt, chcemy właśnie w takiej formie wyróżnić 
zawodników pomocą finansową, materialną, którzy osiągają bardzo wysokie 
wyniki sportowe a jednocześnie mają już licencje w poszczególnych 
dyscyplinach sportu. Tak stanowi artykuł 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym.  
 
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 XLIII/1031/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania 
oraz wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym. 
 
Do pkt. 8.14 
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego 
„Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej”. 
Góra słoneczna to teren nie tylko o walorach geologiczny, przyrodniczych czy 
widokowych ale przede wszystkim miejsce spacerów, wypoczynku 
przynajmniej kilkunastu pokoleń mieszkańców. Góra wpisuje się w łańcuch 
wewnętrznych wzgórz kotliny kieleckiej, ciągnących się od góry Mojeckiej, 
Prochowni, po Grabinę, Ślichowice. To teren przyszłego ciągu spacerowo – 
parkowego Geoparku. O ile uda nam się sensownie zabukować tą przestrzeń 
i sensownie ją zagospodarować. Po rozmowach z rodzina państwa Stąporów 
zrezygnowaliśmy z pomysłu na kilkunastohektarowy park, koncentrujemy się na 
dwóch istniejących dziurach w ziemi wyrobisk pogórniczych. Od strony 
własnościowej 2/3 to grunty miasta. 
 
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 XLIII/1032/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego 
„Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej”. 
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Do pkt. 8.15 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta 
Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno – 
kanalizacyjnych. 
Projekt dotyczy czterech urządzeń: 
− „Studnia awaryjna nr I - ujęcia w Dyminach - rejon Browaru”  
− „Studnia nr II - ujęcie wody w Dyminach - rejon Browaru”  
− „Kanalizacja sanitarna wraz ze studniami rewizyjnymi w ulicy 

Bęczkowskiej”  
− „Wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego w ulicy Bęczkowskiej”  
W pierwszych dwóch uchwała jest potrzebna po to, że wycofaliśmy w celu 
uporządkowania, te środki trwałe o niższej kwocie, po zwiększeniu wartości ze 
względu na to, że były tam prowadzone dodatkowe roboty i z powrotem chcemy 
wprowadzić to do eksploatacji przez MZWiK do Wodociągów Kieleckich.  
Kolejne dwa tematy były realizowane przez Miejski Zarząd Dróg wraz 
z budową ulicy Bęczkowskiej. Została inwestycja zakończona, środki zostały 
przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej z tego powodu, że nasz 
Wydział prowadzi ewidencję tych środków, w związku z tym przygotowaliśmy 
projekt tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1033/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce 
i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno – 
kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia 
z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów 
i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. 
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Uchwała porządkuje sprawy przekazywania środków trwałych do MZWiK. 
Odnosi się ona do uchwały Nr LIX/1114/2006. W tamtej uchwale były dwa 
punkty, które nie zostały zrealizowane i nie zostaną zrealizowane. Chodzi 
o studnię głębinową awaryjną i zasadniczą. Wnioskujemy o skreślenie tych 
punktów ponieważ uchwała podjęta wcześniej porządkuje te sprawy.  
 
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 XLIII/1034/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku 
Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. 8.17 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę 
Kielce darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej. 
Jest to ponad 1.500 m2, z byłym posterunkiem policji, z przeznaczeniem na 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
 
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 XLIII/1035/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach 
przy ulicy Orzeszkowej. 
 
Do pkt. 8.18 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz 
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Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kielcach przy 
ulicy Warszawskiej. 
Jest to niewielki obszar, wąska działka, z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego 
na poprawienie warunków zagospodarowania. Prezes Sądu wystąpił 
o dokonanie darowizny na utworzenie drogi przeciwpożarowej.  
 
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 XLIII/1036/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej. 
 
Do pkt. 8.19 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach Mielczarskiego 
i Zamkowej. 
Zamiana pozwoli nam na rozwój całego zespołu przy ulicy Zamkowej. 
 
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 XLIII/1037/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych 
położonych w Kielcach przy ulicach Mielczarskiego i Zamkowej. 
 
Do pkt. 8.20 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
Jest to ciąg dalszy sprawy garaży. Mam nadzieję, że jest to ostatni garaż, który 
będzie zamieniany.  
 



 43 

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 XLIII/1038/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, 
położonych w Kielcach przy ulicy Strycharskiej. 
 
Do pkt. 8.21 – 8.23 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował następujące projekty uchwał 
I.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 109) – punkt 8.21; 
II.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 113) – punkt 8.22; 
III.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej (Tatrzańska 129) – punkt 8.23. 
Są to trzy podobne uchwały, chodzi w nich o sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości. Są to wąskie pasy położone pomiędzy 
własnością prywatną a własnością spółdzielni.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie 
 
I.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (Tatrzańska 109) – punkt 8.21. 
 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1039/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (Tatrzańska 113) – punkt 8.22. 
 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1040/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (Tatrzańska 129) – punkt 8.23. 
 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1041/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
 
Do pkt. 8.24 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
Kielce prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, os. Dąbrowa II. 
Działka o powierzchni 6.919 m2 przeznaczona pod budowę obiektów oświaty 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren, który był własnością 
spółdzielni rolniczej. W tej chwili działa tam likwidator. Uregulowaliśmy stan 
prawny i jest możliwość nabycia tej 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 XLIII/1042/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości położonej w Kielcach, os. Dąbrowa II. 
 
Do pkt. 8.25 
 
Jerzy Mielnik zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 
położonego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego. 
Zgoda jest do 31 grudnia 2040 roku, na wydzierżawienie zabudowanego gruntu 
o pow. 2,8 ha. Na tej nieruchomości działa restauracja i stadnina koni. 
Dzierżawcy mają umowę do 2012 roku. Ponieważ chcą kontynuować 
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rozbudowę potrzebują kredytów, bank zażądał dłuższego okresu dzierżawy. 
Wystąpili o przedłużenie na 25 lat, my wyrażamy na zgodę do 2040 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLIII/1043/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego 
w Kielcach przy ul. Kusocińskiego. 
 
Do pkt. 8.26 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW 
WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce. 
Zmiana dotyczy załącznika graficznego do uchwały. Zmiana na pierwszy rzut 
oka jest mało widoczna. Nie wzięła się z naszego błędu. W trakcie prac 
planistycznych na dokładnych mapach budowlanych uzyskaliśmy wiedzę, której 
do tej pory nie mieliśmy, że korytarz obwodnicy wschodniej Kielc, której każdy 
odcinek biegnie po terytorium innej gminy, w sołectwie Mójcza na granicy 
miasta mija się z korytarzem, który jest w studium gminy Daleszyce. Do tej 
pory nie mieliśmy takiej informacji. Jakoś to kilka lat temu przeszło. Tu gmina 
Kielce nie może mieć zbyt twardego stanowiska, ponieważ od czasu, kiedy 
powszechną stała się wiadomość że to już nie jest korytarz dla drogi krajowej 
Nr 73, która jest w najnowszych koncepcjach odsunięta bardziej na wschód 
a jest to obwodnica, która jest potrzebna miastu, entuzjazm gmin sąsiednich dla 
tej inwestycji mocno osłabł. W związku z tym musimy dokonać lekkiej korekty. 
Na szczęście nie jest ona problematyczna. Zarówno w studium jak i w planie 
korekta jest Tylko w dolnej części węzła z tą obwodnicą. 
 
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 XLIII/1044/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do 
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sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW 
WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce. 
 
Do pkt. 8.27 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar IV.3 – 
Telegraf”. 
Plan obejmuje rejon stoku narciarskiego oraz podnóże tego stoku, dość szeroko 
pojęte. Autopoprawka zgłoszona w ostatniej chwili w istocie polega na dwóch 
redakcyjnych zmianach. Ustalenia wprowadzające rozdział znajdują się przez 
paragrafem 1 a nie przed paragrafem 3. W paragrafie 22 i 23 pojęcie „obiekty 
kubaturowe” zastępuje się pojęciem „zabudowy”. Plan ma na celu: 
− Poszerzenie istniejącego stoku narciarskiego. Około dwukrotne poszerzenie. 

Nie tylko powiększy to ilość korzystających i poprawi komfort jazdy na 
nartach ale także w sposób istotny zwiększy bezpieczeństwo dla narciarzy. 
Uzyskaliśmy zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu i wyrąb tego fragmentu 
lasu.  

− Na dole jest umożliwiona obiektu hotelowo – gastronomicznego.  
− Spięcie drogą dojazdową istniejących ulic Karskiego i Grenadierów. Do tej 

pory dojazd do tego obszaru był tylko i wyłącznie ulicą Karskiego. 
− Przeznaczenie terenu pod parking ogólnodostępny w tym rejonie. 
Spinka drogowa ma przedłużenie w istniejącej działce o przeznaczeniu 
drogowym – ulica narciarska. Szerokość 5 m. Ma to być ciąg pieszo – jezdny. 
W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu wpłynęło pięć uwag. Są one 
dość obszerne. Rozstrzygnięcia są również obszerne. Państwo szczegóły macie 
w załączniku do uchwały, które omówię bardzo syntetycznie. Wszystkie pięć 
uwag, w tym jedna bardziej zbiorowa z podpisami większej ilości mieszkańców, 
ich źródłem są władający działkami znajdującymi się u podnóża stoku 
narciarskiego, na wysokości parkingu. Spróbuję wspólnie omówić te uwagi. 
Protesty i uwagi były przedmiotem dwóch interpelacji radnych. Protesty 
kwestionują zasadność rozbudowy infrastruktury sportowej we wszystkich jej 
elementach. Powodami jest ocieplenie klimatu, zwiększanie uciążliwości, 
niszczenie środowiska naturalnego oraz zwiększanie uciążliwości dla zabudowy 
sąsiedniej. Dotyczy to wszystkich elementów. Głównie eksponowano tu 
parking, niepotrzebną zdaniem składających uwagi spinkę ulic Karskiego 
i Grenadierów. Dodatkowo zgłaszano obawy o prawidłowość rozwiązania 
stosunków wodnych i zagadnień związanych z odprowadzeniem wód 
deszczowych. Oglądający ten plan mają obawy o niespójność i nieprawidłowość 
tych ustaleń. Wiadomo, stok jest duży, wody w związku z tym też jest okresowo 
dużo. W większości przypadków jest ona odprowadzana do rowów 
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odstokowych. Proponujemy odrzucenia wszystkich tych uwag. Było to dość 
szczegółowo omawiane wiele razy.  
Na temat sensowności istnienia stoku narciarskiego i jego poszerzania zostawię 
wypowiedź na koniec. Na początek skupię się na parkingu. Jeżeli zakładamy, że 
istnieje stok, jest dwukrotnie powiększany i mamy w strategii miasta rozwój 
sportów, w tym zimowych, to trudno sobie wyobrazić istnienie takiej 
infrastruktury sportowej bez parkingu. W tej chwili, samochody parkują na ulicy 
Karskiego, gdzie popadnie, na sąsiednich uliczkach, które są dość wąskie. 
Niewątpliwie lokalizacja parkingu może stanowić rzecz niepożądaną dla 
właścicieli paru znajdujących się w pobliżu posesji, natomiast naszym zdaniem 
jest znakomitym poprawieniem warunków i mieszkania i korzystania z tego 
terenu dla całego osiedla. To że obszar oznaczony kolorem szarym jest 
przeznaczony pod parking, to nie oznacza, że to wszystko to będzie beton i do 
granicy kreski na planie będą stały samochody. Projekt budowlany, który zrobi 
inwestor, ktokolwiek by nim nie był określi ilo ść miejsc. W tym momencie 
można powiedzieć, że gdyby zmieścić tam jak największą ilość samochodów, to 
będzie ich około 120. Nie sądzimy żeby ten parking był aż tak duży. Istnieje 
zapis o powierzchni biologicznie czynnej w wysokości minimum 20%. Czyli 
20% i tak musi być przeznaczone pod zieleń. Zaprojektowano bufor pomiędzy 
istniejącą zabudową a parkingiem, Jest to kilkunastometrowy pas. Są to działki, 
które do tej pory przez właścicieli sąsiednich działek były dzierżawione, 
natomiast plan umożliwia im w trybie bezprzetargowym przejęcie pełni 
władania nad tymi działkami z obsadzeniem zielenią izolacyjną. Niezależnie od 
tego, w ramach parkingu jest wymóg nasadzenia zwartej, piętrowej ściany 
zieleni o grubości trzech metrów. Gdzie będą miejsca postojowe, jak daleko od 
nich odsunięte, to są jeszcze osobne, odrębne przepisy. Uważamy, że rezygnacja 
z parkingu, czy pomniejszanie jego obszaru nie ma za bardzo sensu, jeśli się 
będzie trzymać tych założeń. Spięcie ulicy Grenadierów i Karskiego pozwoli na 
cyrkulację ruchu normalną nie nienormalną i bardzo uciążliwą, która w tej 
chwili jest. Ulica Karskiego jest czymś w rodzaju sięgacza i jedyną ulicą 
dojazdową. Jeśli chodzi o stosunki wodne i odprowadzenie wód deszczowych, 
to być może na pierwszy rzut oka te ustalenia nie są zbyt jasne ale obok mamy 
dwa plany – plan Podhale II i plan Centrum Usług Wrzosowa. Te rowy 
odstokowe, do których my nawiązujemy oraz sieci kanalizacji deszczowej są 
ustalone w tych planach. Wszystkie te trzy plany, zestawiając je ze sobą są 
spójne. Dopiero wtedy widać, że to wszystko ma sens, jeśli chodzi 
o odprowadzenie wód deszczowych. Odprowadzenie wód było bardzo 
dokładnie brane pod uwagę.  
Poszerzenie stoku będzie do 50 metrów, czyli miejscami dwukrotne.  
Odnośnie obaw co do ocieplenia klimatu i czy ten stok, mimo że północny 
faktycznie będzie funkcjonować. W Przemyślu funkcjonuje podobny ośrodek, 
stok o podobnej wielkości który funkcjonuje zarówno zimą jak i latem. Istnieje 
tam tor saneczkowy, wyciągi, zjeżdżalnia dla rowerów specjalnie 
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wyprofilowana. Stok, podobny do naszego w Przemyślu funkcjonuje cały rok. 
Różnorodność oferty natomiast powoduje, że sporo ludzi z niego korzysta. 
 
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 XLIII/1045/2009  z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar IV.3 – 
Telegraf”. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Alicja Obara, 
2. Joanna Grzela. 

 
Do pkt. 10 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
W kwestii formalnej chciałem przypomnieć, że 17 listopada odbyła się 
prezentacja budżetu i analiza oceny strony dochodowej budżetu. Kolejne daty, 
które są istotne i które ewentualnie mogą zainteresować radnych a na pewno 
powinny zainteresować przewodniczących poszczególnych komisji to: 
− 24 listopada jest posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na którym będzie 

analizowana i oceniana strona wydatkowa projektu budżetu. 
− 30 listopada komisje stałe Rady Miejskiej mają obowiązek przekazać na 

piśmie opinię i wnioski dotyczące projektu budżetu. Wnioski czyli 
ewentualne poprawki do przedstawionego projektu budżetu. Również do 
30 listopada mogą składać poprawki radni lub kluby radnych. 

− 1 grudnia jest spotkanie przewodniczących poszczególnych komisji 
z Komisją Budżetu i Finansów w celu analizy wniosków przedstawionych 
przez komisje i przez radnych. Zaopiniowanie tych poprawek i przekazanie 
ich do stosownej opinii do Prezydenta.  

− Uwaga dla wszystkich członków Komisji Budżetu i Finansów – ostatecznie 
spotykamy się 7 grudnia o godzinie 13.00 i będziemy rozpatrywać 
stanowisko pana Prezydenta dotyczące wniosków komisji i jej opinii.  

− 15 grudnia jest ostateczne wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu 
wraz z ewentualnymi autopoprawkami. 
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Mówię to po to, żeby państwo wiedzieli jak będzie pracowała Komisja 
w najbliższym miesiącu i jakie są oczekiwania od poszczególnych komisji. 
Jeżeli państwo ustalą sobie termin komisji stałej, to chciałbym, żeby na chwilę 
wcześniej wiedział o tym Przewodniczący Rady, bo ja chciałbym uczestniczyć 
w niektórych komisjach, które będą opiniowały i stawiały wnioski do budżetu, 
po to żebym wiedział o co chodzi. 
 
Prowadzenie obrad przejął Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Radna Alicja Obara 
Mam bardzo krótką sprawę. Otrzymałam, tak jak przypuszczam większość 
z państwa a być może wszyscy, zaproszenie na kolejne spotkanie młodzieżowej 
rady miejskiej. Niedawno odbyło się również spotkanie młodzieży z panem 
Prezydentem i władzami miasta w szkole przy ulicy Słowackiego. Nie byłam na 
tym spotkaniu i nie będę również na tym spotkaniu młodzieżowej rady miasta 
w poniedziałek 30 listopada, ponieważ postanowiłam być konsekwentna 
i jeszcze raz proponuję tym, którzy młodych ludzi kierują, By takie spotkania 
nie odbywały się w godzinach nauki młodzieży, w godzinach pracy. Ja bardzo 
chętnie będę uczestniczyła w takich spotkaniach, natomiast proszę ode mnie i od 
innych nauczycieli nie wymagać tego by zostawiali jedną młodzież, lub jedne 
dzieci dlatego, żeby spotykać się z innymi. Powtarzam, że jeżeli mamy powołać 
młodzieżową radę miejską, to powinniśmy zadbać również o to, że jeżeli 
młodzież chce pracować społecznie, to powinna pracować poza godzinami 
swojej pracy. Na pewno będę uczestniczyć w takich spotkaniach, jeżeli to nie 
będzie w godzinach pracy i nauki młodzieży.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Otrzymałem taki sms z pytaniem, na które nie potrafię odpowiedzieć. Dlaczego 
obchodziliśmy szóstą rocznicę nadania Honorowego Obywatelstwa naszemu 
Papieżowi a nie piątą? Bardzo bym prosił, aby pan Przewodniczący 
ustosunkował się do tego. Chcę wiedzieć jak odpowiedzieć. Jestem oczywiście 
jak najbardziej za tą uroczystością.  
Druga, osobista uwaga. Ja arcybiskupa Karola Wojtyłę miałem przyjemność 
poznać w 1968 roku po wypadkach marcowych. Gdyby pan Przewodniczący, na 
przyszłość przy tego typu uroczystościach zadał pytanie, czy jeszcze ktoś 
z obecnych na sali radnych, chciałby zabrać głos. Będę wdzięczny. Naprawdę 
chciałem wspomnieć o bardzo miłej, sympatycznej uroczystości jaką mieliśmy 
w ówczesnym roku 1968, znanym historykom spotkaniu. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Nie mogę zapewnić pana, że w siódmą rocznicę tych wydarzeń zabierze pan 
głos, dlatego, że nasza kadencja kończy się 12 listopada przyszłego roku. 
Natomiast na tego sms-a niech pan odpowie, że trwa akurat finał procesu 
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beatyfikacyjnego i ta szósta rocznica również z tym jest związana. Dziękuję 
bardzo za te uwagi, na pewno będą uwzględnione. 
 
Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 43 sesję Rady Miejskiej w dniu 
19 listopada 2009 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Krzysztof Słoń 
 


