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Protokół Nr XLV/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 21 stycznia 2010 roku, w godz. 10.00-12.30, 
w sali obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Otwieram 45 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 21 stycznia 2010 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam panów  zastępców Prezydenta pana 
Andrzeja Syguta i Czesława Gruszewskiego, witam pana Janusza Kozę 
Sekretarza Miasta, witam dyrektorów wydziałów i podległych Miastu jednostek 
organizacyjnych. Witam przedstawicieli mediów, którzy troszczą się o rzetelną 
i obiektywną relację z naszej sesji w lokalnych środkach społecznego przekazu. 
Witam wszystkich gości. Witam także tych, którzy spędzają z nami czas dzięki 
przekazowi internetowemu. Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym 
potwierdzonym liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz 
elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 
wymagana ustawowo liczba radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad 
dzisiejszej sesji.  
 
Do pkt 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 13 stycznia 2010 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 
o wprowadzenie zmian do porządku obrad.  
− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ 
PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce.  

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt 
w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera 
w Kielcach, Al. Legionów 5.  

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu pod roboczą nazwą Festiwal Kadzielnia 
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składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu 
Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok. 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr do projektu 
Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok.  

 
Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące porządku obrad? Nie widzę, zatem 
poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski prezydenta o wprowadzenie 
zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
I.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ 
PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce. 
 
Głosowanie: 
Za   – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt 
w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, 
Al. Legionów 5. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu pod roboczą nazwą Festiwal Kadzielnia 
składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
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IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu 
Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok. 
 
Głosowanie: 
Za   – 27 
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, jeś li 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany.  
Sprzeciwu nie słyszę.  
 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 
Porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad.  
2. Omówienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 

22 grudnia 2009r.  
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach 

za 2009 rok.  
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach na 

2010 rok.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 2); 

3) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Kielcach; 
4) wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 7 Specjalnego w Kielcach 

z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach; 
5) zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach; 
6) zmiany aktu prawnego w sprawie powołania Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kielcach; 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kielcach; 
8) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Miasta Kielce; 
9) wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach; 

10)przystąpienia do realizacji projektu pod roboczą nazwą Festiwal 
Kadzielnia składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 

11)przystąpienia do realizacji projektu pn. Rozwój kultury alternatywnej 
w Bazie Zbożowej marką promocji województwa świętokrzyskiego 
składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 

12)aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Kielce; 

13)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych 
na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5; 

14)uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010 roku; 

15)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych 
i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 01.04.2010 r. do 
dnia 31.03.2011 r.;  

16)nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej;  

17)przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ 
PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce.  

9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Sprawy różne i wolne wnioski.  
11. Zamknięcie obrad.  
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Do pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2009 roku.. Radny oraz 
każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie 
do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych 
zastrzeżeń do protokołu.  
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLIV/2009  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 22 grudnia 2009 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Interpelacje między sesjami złożył radny Dariusz Kozak. 
Proszę przewodniczących komisji o złożenie w Biurze Rady Miejskiej 
zatwierdzonych planów komisji stałych. 
Informuję wszystkich radnych, że na moje ręce wpłynęło zaproszenie, złożone 
przez pana Micka, związane z wyjątkową wystawą, która ma miejsce na Placu 
Artystów, przygotowaną przez kieleckich artystów, uczniów i studentów. Wielki 
finał „Lodowego pleneru” jest zaplanowany na najbliższą niedzielę o godzinie 
17. Rozstrzygnięcie wszelkiego rodzaju konkursów, ostatnie prezentacje tego 
wyjątkowego wydarzenia. W imieniu pana Micka serdecznie zapraszam 
wszystkich państwa na to wydarzenie.  
 
Do pkt. 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej: 
Od ostatniej sesji w dniu 22 grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego, wydałem: 
31 zarządzeń dotyczących: 

− zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok, 
− wprowadzenie instrukcji zasad ewidencji poboru podatków i opłat 

w Urzędzie Miasta, 
− zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu, 
− ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych przez miasto ustawami na 2010 rok, 
− ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na 2020 rok, 
− zakwalifikowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta, 
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− odbywania się ceremonii ś lubnych w siedzibie Muzeum Narodowego 
w Kielcach, 

− wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie okreś lenia maksymalnego 
miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników 
samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, 

− przyznania dotacji w 2010 roku na realizację zadań publicznych miasta 
zleconych przez miasto do realizacji organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom, 

− zmiany zarządzenia w sprawie przyznania dotacji w 2010 roku na realizację 
zadań zleconych przez miasto do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom, 

− ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Kielce, 

− ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu Matek 
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, 

− przyznanie nagród za wysokie wyniki i osiągnięcia w sporcie 
kwalifikowanym, 

− zlecenia realizacji zadań własnych w zakresie programu profilaktyki 
zdrowotnej,  

− zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

− wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Kielce lokali przeznaczonych 
na wynajem, jako lokale rotacyjne, 

− uchylenia zarządzenia z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie powierzenia 
Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 
nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego, 

− nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiem i Robotniczej 
5, 

− zlecenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy 
Chałubińskiego 36, 

− wydzierżawienia gruntu, położonego w Kielcach przy ulicach: 
Kryształowej, Husarskiej, Urzędniczej, Różyckiego, 

− określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność miasta w bieżącym roku, 

− ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność gminy Kielce oraz własności miasta na prawach powiatu, 
położonych przy ul. Warszawskiej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej i stanowiących własność gminy Kielce, położonej przy 
ulicy Warszawskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej spółka z o.o., 

− sprzedaży prawa do nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Średniej 13. 
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Wydałem 15 decyzji i 8 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 
miasta. 
W okresie sprawozdawczym przygotowałem 15 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 
 
Do pkt. 6 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach w składzie: Tomasz 
Bogucki, Witold Borowiec, Mariusz Goraj, Robert Siejka i Stanisław 
Rupniewski mam zaszczyt złożyć Wysokiej Radzie sprawozdanie prac Komisji 
i jej działalności w roku 2009. Jest to pierwszy dokument. Drugi dokument, 
który będę miał zaszczyt przedstawić to przyjęty na ostatnim posiedzeniu 
Komisji, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok bieżący. 
Jeżeli koleżanki i koledzy radni pozwolicie, nie ograniczę się do suchego 
czytania sprawozdania, które jest dostępne w szczegółach wszystkim 
zainteresowanym, a do jego omówienia, co będzie bardziej czytelne i łatwiejsze 
w przyjęciu.  
Tradycyjnie, Komisja Rewizyjna w tej kadencji pracuje w oparciu o pewien 
szablon. Pierwszy etap pracy Komisji, tak było w roku 2009, to jest procedura 
absolutoryjna. Ona rozpoczęła się w dniu 13 stycznia, posiedzeniem Komisji, 
natomiast zakończyła się 22 kwietnia, sesją Rady Miejskiej, na której Komisja 
przedstawiła wniosek absolutoryjny. Co było w międzyczasie?  
W dniu 13 stycznia 2009 roku Komisja ze swojego składu wyłoniła 4 zespoły 
kontrolne do kontroli wykonania budżetu miasta Kielce za 2008 rok. Zespoły 
pracowały od 19 stycznia  do 7 kwietnia 2009 rok. Czynności kontrolne przez 
zespoły zostały w Kieleckim Centrum Kultury, Wydziale Realizacji Inwestycji 
oraz Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 
W dniu 10 lutego 2009 r. Komisja przyjęła informację dot. ”Sprawozdania 
z kontroli przeprowadzonych w 2008 r. przez Wydział Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego” oraz z „Zestawieniem wydanych rekomendacji przez Biuro 
ds. Audytu Wewnętrznego w 2008 roku”. Na bazie tej informacji, w marcu 
(31 marca 2009 r.) Komisja zapoznała się z uwagami z kontroli w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu z zakresu udzielania dotacji przez Miasto Kielce 
przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym, publicznym i nie 
publicznym, którym organem prowadzącym nie jest Miasto Kielce. 7 kwietnia 
zespoły zakończyły prace i na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. Komisja 
sformułowała ostateczną opinię o wykonaniu budżetu oraz podjęła uchwałę 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 
2008 rok. 
Uchwała wraz z załącznikami została przekazana do RIO, Prezydentowi Miasta  
Kielce oraz przedłożona Radzie Miejskiej w Kielcach na Sesji w dniu 
23 kwietnia br. Przed sesją Komisja zapoznała się z uchwałą Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Była ona pozytywna, 
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więc cała procedura absolutoryjna mogła sprawnie zakończyć się na 
kwietniowej sesji, 23 kwietnia ubiegłego roku. 
To był pierwszy etap pracy Komisji. 
Drugi etap dotyczył realizacji zamówień Publicznych udzielonych przez Miasto 
oraz jednostki organizacyjne, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2009 r. Komisja zapoznała się ze 
sprawozdaniem, jakie w tym temacie zostało sporządzone przez jednostki 
organizacyjne podległe Prezydentowi. 
W czerwcu Komisja omawiała kontrolę wykonania budżetu za 2008 rok 
przeprowadzoną w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie 
wykorzystania środków finansowych na promocję miasta. Na tym posiedzeniu 
powołano zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki 
odpadami w placówkach oświaty i wychowania w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Sportu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska.  
Na ostatnim posiedzeniu przed przerwą letnią Komisja zapoznała się 
z protokołami kontroli wykonania budżetu za 2008 rok przeprowadzonych : 
1. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie realizacji wydatków na 

działania promocyjne Miasta Kielce w 2008 r. 
2. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie: 

− realizacji uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zasad udzielania 
przez Miasto Kielce dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom 
i placówkom oświatowym. 

− uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania przez Miasto Kielce dotacji publicznym przedszkolom 
i szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. 

Ponadto Komisja zajmowała się realizacją zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych do wykonania już w 2009 o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 14 000 euro według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. 
We wrześniu Komisja przyjęła informację o wykonaniu budżetu Miasta 
i inwestycji miejskich za okres I półrocza 2009 roku. Ponadto zapoznała się 
i pracowała nad sprawami dotyczącymi wymienionych wcześniej kontroli, 
rozpatrywała pisma 

− Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pana Krzysztofa 
Tworogowskiego, w sprawie wyjaśnień do Protokołu z kontroli 
wykonania budżetu Miasta Kielce za rok 2008, przeprowadzonej przez 
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Sportu w zakresie promocji miasta. 

− Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Pana Andrzeja Syguta w sprawie 
odpowiedzi na zarzuty zawarte w protokole kontroli wykonania budżetu 
miasta Kielce za 2008 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
w zakresie uchwał Rady Miejskiej, które przed chwilą cytowałem.  

W odpowiedzi na powyższe pismo Komisja skierowała do Prezydenta Miasta 
Kielce wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej. Ponadto Komisja wyłoniła 
ze swego grona zespół Kontrolny do kontroli w Wydziale Realizacji Inwestycji 
w zakresie wykonania budżetu miasta Kielce za 3 kwartały 2009 roku. To już 
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jest trzeci etap pracy Komisji, który dotyczył działań kontrolnych Komisji 
w 2009 roku dotyczący realizacji budżetu roku 2009.  
W październiku Komisja rozpatrywała projekt nowego „Regulaminu Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce.” Po naniesieniu odpowiednich zmian, 
przekazała poprawki Przewodniczącemu Komisji.  
W listopadzie Komisja kontynuowała prace kontrolne nad wykonaniem budżetu 
2009 roku. Większość prac dotyczyła kontroli w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Sportu 
W grudniu Komisja podsumowała swoja pracę oraz sporządziła sprawozdanie 
z działalności w 2009 roku. 
Na każdym z posiedzeń Komisja rozpatrywała sprawy, skargi, wnioski, 
kierowane zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną 
w 2009 roku. Komisja rozpatrzyła 42 pisma, które wpłynęły do Komisji za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej. W zdecydowanej większości 
nie nosiły one znamion skarg, mimo, iż często tak były tytułowane. W wyniku 
ich rozpatrzenia Komisja Rewizyjna skierowała do Prezydenta Miasta Kielce 
w 2009 roku - 9 stanowisk. 
Pod sprawozdaniem, przyjętym w dniu 15 grudnia 2009 roku widnieją podpisy 
członków Komisji.  
 
Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować moim kolegom, członkom 
Komisji za sprawną pracę. Nienaganną współpracę, mimo trudności, które się 
piętrzyły podczas czynności kontrolnych. Czasami członkowie Komisji 
sygnalizowali, że prace kontrolne nie w pełni są później wykorzystywane. 
Trzeba jednak przyjąć do wiadomości, że efekty działań kontrolnych, zarówno 
wymierne jak i niewymierne, moim zdaniem są. 
Chciałbym również podziękować za pomoc Biuru Rady Miejskiej, 
w szczególności pani Elżbiecie Pytel, która bezpośrednio opiekowała się 
pracami naszej Komisji.  
Chciałbym również podziękować panu Przewodniczącemu za wzorcową 
współpracę z Komisją i wszystkim radnym, którzy wnosili podpowiedzi na 
forum Komisji. 
 
Do pkt. 7 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok w zasadzenie różni się od 
poprzedniego, chociaż nie ujmuje jednego elementu. Ponieważ kończymy 
kadencję w bieżącym roku, na posiedzeniu styczniowym Komisji, uznaliśmy, że 
Komisja nie będzie się już zajmować tradycyjnym trzecim elementem, nie 
będzie kontrolowała wykonania budżetu za trzy kwartały roku bieżącego. Ze 
względów czasowych nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Budżet 2010 roku 
w całości, będzie kontrolować nowa Komisja Rewizyjna, kadencji 2010-2014.  
Plan pracy jest ułożony w ten sposób, że kontrola absolutoryjna w tym roku 
będzie wykonana przez Komisję Rewizyjną w dniach od 16 lutego do 
6 kwietnia. Rozpocznie się w lutym informacją o kontrolach przeprowadzonych 
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przez Wydział Kontroli i Audytu, przygotowaniem harmonogramu pracy 
i powołaniem zespołów kontrolnych. Zespoły kontrolne będą pracować w tym 
roku od 16 lutego do 6 kwietnia. W marcu, Komisja wysłucha sprawozdań 
zespołów i 6 kwietnia, na ponad dwa tygodnie, ponad 14 dni przed sesją 
Komisja planuje sporządzić do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię 
w sprawie wykonania budżetu i jednocześnie przyjmie wniosek dotyczący 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce za rok 2009, tak, żeby na 
sesji w dniu 22 kwietnia można było ten wniosek przedstawić Wysokiej Radzie.  
Drugi etap pracy Komisji Rewizyjnej w bieżącym roku rozpocznie się w maju 
kontrolą trybu udzielania zamówień publicznych oraz działaniami kontrolnymi 
w tym zakresie. Ten etap będzie zakończony we wrześniu. Ponadto Komisja 
zaplanowała pożegnalne posiedzenie w dniu 9 listopada aby podsumować całość 
pracy w kadencji 2006-2010.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bardzo serdecznie dziękuję za złożenie sprawozdania i przedstawienie planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. Na ręce pana Stanisława Rupniewskiego 
Przewodniczącego Komisji, wszystkich członków Komisji, wszystkich 
pracowników Rady w imieniu swoim i całej Rady Miejskiej w Kielcach 
składam bardzo serdeczne podziękowania za ten rok pracy. Wytężonej 
i skutecznej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracy 
zespołów kontrolnych, za zaangażowanie w to, żeby każda komisja odbywała 
się zgodnie z terminem, zgodnie z planem. To wszystko bardzo rzutuje na 
wizerunek naszej Rady. Komisja Rewizyjna to bardzo istotny organ Rady, 
któremu powierzamy wiele obowiązków i ról. Liczę na to, że również taka praca 
i współpraca będzie w 2010 roku. Sprawozdanie zostało złożone. Ponieważ nie 
ma głosów w tej sprawie, rozumiem, że Rada Miejska przyjmuje to 
sprawozdanie. Natomiast poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady plan pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.  
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.  
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami komisji oraz informacjami 
przewodniczących, nie wszystkie projekty uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię Komisji. Dlatego proszę 
o spotkanie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, pod 
przewodnictwem pana Mariusza Goraja o 15 minutowe spotkanie, celem 
zaopiniowania dwóch projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad 
dzisiejszej sesji.  
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Ogłaszam 15 minut przerwy.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, że wszystkie projekty uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad dzisiejszej sesji, zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
właściwe komisje.  
 
Krzysztof Słoń, Przewodniczący Rady Miejskiej, przekazał prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Jackowi Wołowcowi.  
 
Do pkt. 8.1 
 
Elżbieta Hnat, dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 1 z autopoprawką). 
Uchwała budżetowa Miasta na 2010 rok została opracowana, a następnie 
uchwalona przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2009 roku, w oparciu 
o dotychczasową ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. 
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wymaga ta uchwała 
dostosowania do przepisów nowej ustawy. Generalnie, proponowane zmiany nie 
powodują zmian kwot ustalonych w uchwale budżetowej. Ogólna kwota 
budżetu po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów, 
pozostaje bez zmian. W tym także dochody bieżące, majątkowe, zadania 
budżetowe a także dotacje otrzymane do budżetu miasta i dotacje udzielone 
z budżetu miasta, nie ulegają zmianie. Zmianie ulega plan przychodów 
i wydatków funduszów celowych. Zmiana ta polega na wykreśleniu zarówno 
gminnego jak i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej a pozostaje jedynie Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. Z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy 
artykułu 16, ustęp 1 ustawy z 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy prawo 
ochrony środowiska, zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadania powiatów i gmin w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone zostały w artykule 400a, 
ustęp 1, wymienionej ustawy. Realizacja tych zadań będzie odbywała się 
bezpośrednio w ramach budżetu miasta. Zmianie w uchwale budżetowej ulegają 
niektóre załączniki do uchwały. W pierwotnej uchwale budżetowej było 
19 załączników. W sześciu załącznikach zmienia się treść, wchodzą trzy 
zupełnie nowe załączniki. Załącznik Nr 5 rozbudowuje się do trzech 
załączników. Dotyczy on wydatków bieżących, wydatków majątkowych, 
według działów i rozdziałów. Dwa kolejne załączniki, które otrzymują numer 
5A i 5B, rozbudowują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na nowe grupy 
rodzajowe wydatków. Dodatkowo, zmianie ulega załącznik nr 11, 12 i 13. 
Związane jest to z nowym podziałem na grupy rodzajowe wydatków. Załącznik 
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16 obejmuje dotacje podmiotowe, według podziału na jednostki sektora 
finansów publicznych, jak i jednostki spoza sektora finansów publicznych. 
Załącznik 19 obejmuje plan przychodów i wydatków funduszy celowych i tak 
jak na wstępie powiedziałam, nie ma już w tym załączniku Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
Autopoprawką dokonano zmiany podstawy prawnej do podejmowania 
przedstawionego projektu uchwały, poprzez dodanie ustępu 5 w artykule 121 
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych. Ponadto w paragrafie 1, ustalającym kwoty wydatków budżetu 
korekcie uległy numery załączników do uchwały, tj. Nr 1, 5A, 5B i 6. 
W paragrafie 12, dotyczącym ustalenia planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
dopisano zgodnie z załącznikiem Nr 19. Ostatnia zmiana polega na dodaniu 
nowej treści paragrafu 9, dotyczącego ustalonych dotacji podmiotowych 
z budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 18.  
 
Tomasz Boguski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Miałem nie zabierać głosu, ale po wystąpieniu pani dyrektor Hnat, chcę 
powiedzieć tak: żeby każdy sobie w duchu odpowiedział, również prawnicy 
naszego urzędu, czy to, co przedstawiła pani dyrektor, to są istotne zmiany 
w budżecie, czy to są nieistotne zmiany? Czy to jest znaczna liczba zmian, czy 
też nie jest to znaczna liczba zmian? W opinii, którą dysponuję, prawnicy 
napisali, że „ponieważ nie spełniona jest jedna z dwóch przesłanek, że liczba 
zmian jest znaczna, lub akt wielokrotnie jest nowelizowany i posługiwanie się 
jego tekstem może być istotnie utrudnione”, to na dzisiejszym posiedzeniu nie 
znalazł się punkt w porządku obrad: „Tekst jednolity budżetu miasta na 2010 
rok”. Mamy taką sytuację, szczególnie radni, którzy pracują cały rok nad 
budżetem, że musimy szukać poszczególnych elementów w wielu źródłach. 
Trzy, czy cztery załączniki są zupełnie nowe w stosunku do budżetu, który 
uchwaliliśmy w grudniu 2009 roku. Cztery, czy pięć załączników są zupełnie 
zmienione. Nawet sześć. Zarówno urzędnikom, zajmującym się finansami 
i budżetem, łatwiej by było, gdyby posługiwali się tekstem jednolitym, jak 
i tym, którzy pracują z nim ze strony Rady. Wiem, że taki dokument jest 
gotowy. Wiem również, że to jest kompetencja Rady, żeby zdecydować na ile 
jest to znaczna zmiana a na ile nie. Proszę rozważyć możliwość, bo ja nie 
chciałbym w dniu dzisiejszym robić jakiś rewolucji, ale proszę rozważyć 
i spróbować do następnej sesji pozytywnie podejść do sprawy i zrobić tekst 
jednolity. Będzie nam łatwiej pracować, zarówno urzędnikom jak i radnym, nie 
obawiając się, że pani wojewoda uchyli taką uchwałę. Znam miasta wojewódzki 
i nie jest ich wcale mało, w których każda zmiana budżetowa powoduje 
ujednolicenie tekstu uchwały budżetowej. W starym układzie prawnym, 
uchwalano uchwałę budżetową, a budżet był załącznikiem do tej uchwały. 
W nowym układzie prawnym, budżet stanowi uchwałę budżetową a załączniki 
są niewielkie. W takiej sytuacji, kiedy my będziemy korygować budżet pod 
nowe przepisy, powinniśmy mieć jednolity tekst, żebyśmy mogli normalnie 
pracować. Niezależnie od tego, czy komuś się wydaje że to jest znaczna zmiana, 



 13 

czy też nieznaczna zmiana, czy to jest utrudnienie, czy nie. Ja twierdzę, że w tej 
chwili mamy utrudnioną pracę i państwo, którzy będą prezentować kolejne 
zmiany w budżecie, będą zajmować przy tej mównicy dwa razy więcej czasu, 
tłumacząc skąd się co bierze.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1077/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Elżbieta Hnat, dyrektor Wydziału Budżetu zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 2 z autopoprawką). 
Proponowane zmiany zwiększają budżet po stronie dochodów bieżących 
o 6.907.083 zł po stronie wydatków o kwotę 9.057.547 zł, w tym wydatki 
bieżące o 6.333.547 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2.724.000 zł. Po stronie 
przychodów zwiększenie o 17.150.464 zł i po stronie rozchodów o 15.000.000 
zł. Zwiększenie dochodów o 6.907.083 zł wynika ze zmiany ustawy prawo 
ochrony środowiska. Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa 
z dnia 20 listopada 2009 roku, zgodnie z którą zostały zlikwidowane od 
1 stycznia br. powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska. Należności 
i zobowiązania tych funduszy stały się należnościami i zobowiązaniami 
budżetów, odpowiednio gmin, bądź powiatów. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych tych funduszy, stają się dochodami budżetów. Stąd 
konieczność wprowadzenia do budżetu miasta na 2010 rok, środków, które 
pozostały na koniec 2009 roku na rachunkach bankowych Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to 
kwota 4.507.083 zł. Ponadto, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu 
o 2.400.000 zł z tytułu opłat oraz grzywien i kar pieniężnych wynikających 
z ustawy prawo ochrony środowiska. Łącznie plan dochodów zwiększy się 
o 6.907.083 zł. Środki te, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska mogą być 
przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. W związku z tym, 
proponuje się przeznaczyć je na: 
Wydatki bieżące w wysokości 5.083.083 zł na zadania w zakresie ochrony 
środowiska, w tym 500.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych 
realizujących zadania własne miasta dotyczące edukacji ekologicznej oraz 
propagowanie działań proekologicznych. Wybór tych organizacji nastąpi 
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.  
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Z ogólnej kwoty dochodów na zadania ochrony środowiska proponuje się 
przeznaczyć kwotę 1.724.000 zł na zadania inwestycyjne proekologiczne. 
Między innymi na: budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulic 
Okrzei i Al. IX Wieków Kielc w wysokości 550.000 zł, budowę oczyszczalni 
wód deszczowych w rejonie ulic Planty i Al. IX Wieków Kielc – 300.000 zł, 
zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu – 484.000 
zł.  
Po stronie przychodów proponuje się zwiększyć plan o 17.150.464 zł z tytułu 
wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. Na koniec 
roku powstała właśnie taka nadwyżka dotycząca wolnych środków. Nie jest to 
nadwyżka budżetowa, czyli dodatni wynik między dochodami a wydatkami, 
lecz są to środki pochodzące z rozliczenia dochodów, wydatków oraz 
zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Powyższą kwotę proponuje się 
przeznaczyć na: 

− Spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 15.000.000 zł 
− Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1.000.000 zł na zakup 

lokali mieszkalnych na rynku wtórnym, zabezpieczy to dla miasta bieżące 
potrzeby mieszkaniowe po ostatnich wydarzeniach budowlanych.  

− 500.000 zł na usuwanie skutków pożaru w budynku przy ulicy 
Jagiellońskiej 

− 650.464 zł proponuje się przywrócić na plan wydatków, na realizację 
projektów edukacyjnych w ramach programu wspólnoty europejskiej 
Comenius i Leonardo da Vinci oraz programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Na projekty te miasto otrzymało w roku ubiegłym zagraniczne 
środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w całości. Weszły one 
do wyniku finansowego na koniec roku 2009. Obecnie zachodzi 
konieczność dalszej realizacji wymienionych projektów i środki te winny 
być przywrócone na ten cel. Szczegółowy podział środków jest zawarty 
w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

Jeśli chodzi o autopoprawkę, zmiana polega na dodaniu paragrafu 6A, w którym 
określona została kwota planu dochodów należnych miastu na podstawie ustawy 
o ochronie środowiska oraz planu wydatków na zadania określone przez tą samą 
ustawę. Ogólna kwota to jest 6.907.083 zł, w tym środki gminne 5.485.841 zł 
a środki powiatu 1.421.242 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/101078/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
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Do pkt. 8.3 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kielcach. 
Trzy pierwsze projekty uchwał są ze sobą mocno związane. Z uwagi na to, że 
dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 marca 2005 roku, chcemy uporządkować strukturę w Zespole Placówek 
Szkolno – Wychowawczych na ul. Jagiellońskiej. Pierwszy projekt to jest 
projekt w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Kielcach. Proszę o 
podjęcie tej uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1079/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 
Uzupełniającego Nr 7 Specjalnego w Kielcach z Zespołu Placówek Szkolno-
Wychowawczych w Kielcach. 
Wyłączenie techniku będzie skutkiem włączenia go do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. 
Jest to konsekwencją zmian, o których wspomniałem przy poprzednim projekcie 
uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1080/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 7 
Specjalnego w Kielcach z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
w Kielcach. 
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Do pkt. 8.5 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących 
i Niesłyszących w Kielcach. 
Wobec akceptacji przez Wysoką Radę wcześniejszych projektów uchwał, 
wnoszę o przyjęcie cytowanego projektu uchwały, gdzie nastąpią zmiany, 
szczególnie w paragrafie 1, w kacie założycielskim Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących. W jego skład 
będą wchodzić: Szkoła Podstawowa Nr 37 Specjalna dla Dzieci 
Słabosłyszących w Kielcach, Gimnazjum Nr 21 Specjalne dla Słabosłyszących 
i Niesłyszących w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Specjalna 
i Technikum Uzupełniające Nr 7 Specjalne.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1081/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany aktu prawnego w sprawie 
powołania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kielcach. 
Projekt wynika również z wprowadzonych zmian rozporządzeniem Ministra. Do 
tego ośrodka specjalnego chcemy włączyć Gimnazjum Nr 20 dla Dzieci 
Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1082/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany aktu prawnego w sprawie powołania 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kielcach. 
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Do pkt. 8.7 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Na poprzedniej sesji została przyjęta uchwała dotycząca administrowania przez 
Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Kielcach, zasobami, którymi zarządza 
wymieniony ośrodek i jednocześnie uchwała dotycząca zmiany adresu 
Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, który wraca na ulicę Prostą. 
Wobec powyższego chcemy uaktualnić stan na dzień dzisiejszy. Proponujemy 
w projekcie uchwały dopisanie  
− Stadion piłkarski wraz z infrastrukturą przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 29, 
− Boisko piłkarskie wraz z infrastrukturą przy ul. Kusocińskiego, 

Które będą administrowane przez MOSiR, oraz Kryta Pływalnia przy 
ul. Jurajskiej 7. Chcemy by jeden zarządca miał wszystkie pływalnie 
w Kielcach. Dlatego te zmiany dziś proponujemy.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1083/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie okreś lenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce. 
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku – prawo farmaceutyczne, rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie okreś la w drodze 
uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów. Wobec powyższego 
proponujemy tak skonstruowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Rozpisane jest w niej w jaki sposób apteki będą dyżurować w naszym mieście.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1084/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 8.9 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich 
Górach. 
Starosta wystąpił z prośbą o zaopiniowanie w trybie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej wobec powyższego 
rekomendujemy Radzie projekt przedmiotowej uchwały. Wyrażamy 
przekonanie, że dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w nowej formie organizacyjno prawnej nie wpłynie na pogorszenie jakości 
usług udzielanych mieszkańcom naszego Miasta. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1085/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich 
Górach. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
pod roboczą nazwą Festiwal Kadzielnia składanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Miasto Kielce czyni starania o pozyskanie środków finansowych na realizację 
projektu pn. „Festiwal Kadzielnia” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 2.3. Promocja 
gospodarcza i turystyczna regionu. Przyjęcie projektu jest niezbędne do 
dalszych działań związanych z, mamy nadzieję, pozytywnym zaakceptowaniu 
naszego wniosku i wykreowania, po remoncie, naszego amfiteatru nie tylko 
w regionie świętokrzyskim ale na arenie krajowej i międzynarodowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1086/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod 
roboczą nazwą Festiwal Kadzielnia składanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
 
Do pkt. 8.11 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
pn. Rozwój kultury alternatywnej w Bazie Zbożowej marką promocji 
województwa świętokrzyskiego składanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Projekt zezwoli nam na prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 
środków finansowych na realizację projektu. Projekt miałby być realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej 2, w działaniu 2.3. 
Projekt obejmuje wypromowanie Bazy Zbożowej, miejsca kultury alternatywnej 
jako marki promocyjnej miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego poprzez 
organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Nasze dotychczasowe doświadczenia z tym miejscem, 
mówią o tym, że ma ono olbrzymi potencjał zarówno jeżeli chodzi o kwestie 
techniczne, wspaniałych ludzi i już bardzo duże osiągnięcia. Wspomnę tu 
chociażby teatr Ecce Homo, jeden z najlepszych, jeś li nie najlepszy teatr 
alternatywny w Polsce.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1087/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Rozwój 
kultury alternatywnej w Bazie Zbożowej marką promocji województwa 
świętokrzyskiego składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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Do pkt. 8.12 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce. 
Mam zaszczyt przedstawić państwu dokument, który według mnie jest ważnym 
i istotnym dokumentem dla naszej gminy. Pragnę przypomnieć, że 9 grudnia 
2004 roku uchwalili państwo Strategię rozwiązywania problemów społecznych. 
Pod koniec ubiegłego roku złożyłem z tego miejsca informację o realizacji 
założeń tej strategii. Państwo przyjęli moją informację do wiadomości. 
Dzisiejsza aktualizacja otwiera nową perspektywę w kwestiach rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 2010 - 2013. Można by sobie zadać pytanie, 
dlaczego aktualizujemy ten pierwotny dokument, czy są takie rzeczywiste 
potrzeby? Twierdzę, że tak i jest dla tego twierdzenia kilka uzasadnień. Po 
pierwsze, zmieniła się rzeczywistość która nas otacza. Zmieniły się 
uwarunkowania. Jedną z zasadniczych, fundamentalnych zmian, które mają 
absolutny wpływ na realizację zadań z zakresu spraw społecznych jest dostęp do 
środków unijnych. Szczególnie dotyczy to, w naszym przypadku, możliwości 
korzystania z dotacji regionalnego programu operacyjnego a jeszcze bardziej 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Pojawiły się w tym czasie również inne 
istotne zmiany. Jest ich bardzo wiele. Trzeba by mówić o konkretnych 
zmianach, ale myślę, że dobrym przykładem jest powołanie w Kielcach 
Miejskiego Urzędu Pracy. Miejski Urząd Pracy powoduje, że pojawiła się 
bardzo oczywista możliwość koordynowania działań, szczególnie w odniesieniu 
do ponad trzechtysięcznej grupy osób, które my nazywamy długotrwale 
bezrobotnymi. Są to jednocześnie klienci Miejskiego Urzędu Pracy i klienci 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Koordynacja przedsięwzięć 
skierowanych na przywrócenie tych ludzi na rynek pracy jest zupełnie 
oczywista. Już od ubiegłego roku podejmujemy rozmaite działania, w tym na 
przykład uzgadniamy sobie projekty, które kierujemy do Kapitału Ludzkiego. 
Oni piszą swoje, my piszemy swoje, bo takie są uwarunkowania organizacyjne, 
natomiast uzgadniamy je merytorycznie tak, żeby nasze działania skierowane do 
tej właśnie wspólnej grupy były spójne i konsekwentne. Kontynuując 
opisywanie tego przykładu, muszę powiedzieć, że w dosyć oczywisty sposób 
przystąpiliśmy do zunifikowania programów informatycznych naszych i MUP, 
tak, żebyśmy mieli możliwość bezpośredniego, w sposób zgodny z prawem, 
obserwowania co się dzieje z naszym klientem z jednej strony a z drugiej 
żebyśmy bezsensownie nie ganiali tych ludzi po zaświadczenia od nas do nich 
a od nich do nas. Niestety w poprzednich uwarunkowaniach taka sytuacja miała 
miejsce. Trzeci, z tych bardzo istotnych powodów, uzasadniający 
przedstawienie państwu proponowanego  dokumentu, to pop prostu taki, że 
część zapisów w poprzedniej strategii została wypełniona w znacznej części. 
Mówiłem państwu o tym podczas spotkania pod koniec ubiegłego roku. 
Merytorycznie, aktualizację oparto o ocenę, o której wspominałem, o dane 
statystyczne pozyskane z różnych miejskich instytucji a także o bardzo ciekawe 
badania ankietowe, które przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we 
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współpracy z Uniwersytetem. Ta ankieta jest załączona do dokumentu. Jest ona 
bardzo ciekawa i nawet osoby, które są mniej zainteresowane samymi 
rozwiązaniami społecznymi, proponuję im zapoznanie się z ankietą, ponieważ 
informuje nas i państwa, jako lokalnych polityków, o tym co dla mieszkańców 
Kielc, w ich opinii, jest rzeczywiście ważne a także są tam odpowiedzi jak 
oceniają działalność samorządu w rozmaitych aspektach działalności. Sądzę, że 
warto się zapoznać z wynikami tej ankiety. 
W efekcie kilkumiesięcznych prac nad aktualizacją uznano, że priorytetowe 
obszary polityki społecznej Kielc zapisane w pierwotnym dokumencie, nie 
ulegają zmianie. Są to: 
− Działania na rzecz dzieci i młodzieży 
− Ochrona standardu życia i poprawa funkcjonowania seniorów i osób 

niepełnosprawnych. 
Nie będę się skupiał nad pierwszym priorytetem, bo wydaje się być zupełnie 
oczywistym. Natomiast po raz kolejny, z tego miejsca, powtórzę, że niezwykle 
istotny jest ten drugi. Dlatego, że dramatycznie zmienia się demografia. 
W populacji skokowo przybywa osób powyżej 65 roku życia. Niewątpliwie 
miasto powinno, musi być przygotowane do tego faktu w wielu aspektach 
swoich przedsięwzięć. Oczywiście nie sposób opisywać wszelkich działań 
szczegółowych, zapisanych w nowelizacji. Zainteresowani mogą przeczytać 
tekst. Właściwie to tak by można dyskutować: czytać tekst i dyskutować 
poszczególne zapisy ale nie jest to możliwe z przyczyn oczywistych. Jeżeli 
państwo pozwolą sformułuję kilka uwag, które są dosyć istotne. Zarówno 
w części pierwszej, strategii zasadniczej jak i w nowelizacji pojawia się fizyczna 
mapa problemów Kielc. Otóż podzieliliśmy Kielce na kilka rejonów i zostały 
one ocenione pewną skomplikowaną metodą, tak, aby policzyć tam tak zwaną 
stopę biedy. Stopa biedy to nie jest jakiś wymysł nasz, tylko pojęcie 
socjologiczne. Chcę zwrócić uwagę, że Kielce pod tym względem są miastem 
niezwykle zróżnicowanym. Jeżeli KSM, w tym miejscu stopa biedy jest 
określana umowną liczbą 6,83, jeżeli osiedle Świętokrzyskie 6,06 to z drugiej 
strony mamy Herby z liczbą 19,19. Mamy Stare Miasto, Śródmieście – 13,24 
i Białogon – 12,24. Te dane służą nam do prowadzenia naszej lokalnej polityki 
w pomocy społecznej. Właściwie większość pieniędzy, które pozyskujemy 
z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, powyżej 3.000.000 zł, kierujemy do 
tych części miasta, które tu wymieniłem: Herby, Śródmieście, Białogon. Te 
liczby są również istotną informacją dla różnych innych polityk miasta. Jestem 
przekonany, że powinny być brane pod uwagę w polityce odnoszącej się do 
mieszkalnictwa, oświaty. Jeś li chodzi o mieszkalnictwo, to na pewno są istotną 
informacją odnoszącą się do budownictwa socjalnego. Z drugiej strony jest taka 
informacja: KSM, który wydaje się na bardzo dobrej pozycji jeżeli chodzi 
o stopień biedy, stopień pauperyzacji, jest absolutnie na najwyższym miejscu, 
jeżeli chodzi o udział osób w wieku pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. 6115 osób 
w tym wieku mieszka na KSM-ie. To oczywiście znaczy, że w tym miejscu 
trzeba robić zupełnie co innego, że trzeba w tym miejscu skupiać się nad 
strukturą sprzyjającą tym ludziom. Z naszego punktu widzenia to oczywiście 
kluby seniora, to inna polityka, jeżeli chodzi o świadczenie usług opiekuńczych 
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ale niewątpliwie ma to jakieś znaczenie co do polityk dotyczących ochrony 
zdrowia, być może dotyczących również spraw związanych z budownictwem. 
Na koniec mam jeszcze krótką uwagę związaną z budownictwem socjalnym. 
Przed chwilą rozmawiałem z dyrektorem Markiem Klikowiczem i dochodzimy 
zdecydowanie do takiego wniosku, że, ja wiem, że jest bardzo dużo 
uwarunkowań, finansowe, urbanistyczne, ale właściwie to trzeba by sobie 
powiedzieć, że z punktu widzenia tego dokumentu, należałoby pewnie 
powiedzieć tak: na Herbach i na Białogonie – tam nie wolno budować mieszkań 
socjalnych. Taki postulat trzeba mieć na względzie. Są tu pewne uwagi, dalekie 
od jakiegokolwiek projektowania ale pewnie, w ciągu najbliższych dwudziestu 
lat można by tam spróbować przeprowadzić postulat rewitalizacji. Takiej 
rewitalizacji, która odnosi się nie tylko do budynków ale do pewnego 
wchodzenia w struktury społeczne. Na koniec chciałem powiedzieć coś, co 
będzie emocjonalne, ale proszę posłuchać: Mieliśmy ostatnio dwa duże 
nieszczęścia, które były związane z tym, że wybuchł gaz w dwóch miejscach 
Kielc. Oczywiście ten gaz wybuchł w tych miejscach Kielc z powodów 
przeróżnych, tysiąc przypadków się złożyło na to, że on wybuchł tam a nie 
gdzie indziej. Ale powiem rzecz taką: Statystycznie to tak się musiało zdarzyć. 
Właśnie tam największe warunki, żeby tam gaz wybuchł, żeby tam było mniej 
bezpiecznie. Jednym słowem jest bardzo wiele powodów, żebyśmy próbowali 
rewitalizować te miejsca. Bardzo dziękuję, zachęcam państwa do przeczytania 
tego dokumentu w całości. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję państwa, że dokument w wersji pisanej, wydaje się dla niektórych 
łatwiejszej do przeczytania, jest dostępny w Biurze Rady. Zachęcam do lektury. 
Jest lekturą dającą wiele do myślenia ale także daje nadzieję, na to, że da się to 
jakoś rozwiązać.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1088/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 8.13 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla 
Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5. 
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Jestem winien przeprosiny. Państwo podejmowali taką uchwałę na poprzednim 
posiedzeniu. Żeby ją podjąć uchylili państwo poprzednią uchwałę w tej kwestii. 
W zapisie uchwały pojawił się niestety błąd. Likwidowana uchwała powinna 
mieć numer XXVI/586/2008, podczas gdy w uchwale znalazł się błędny zapis 
XXV/560/2008. Jeszcze raz przepraszam i proszę o sprostowanie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1089/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych 
na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5. 
 
Do pkt. 8.14 
Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010 
roku. 
Uchwały takie są ostatnio podejmowane na każdy rok. Powinny być podjęte do 
końca stycznia tego roku. Uchwała dotyczy osób bezrobotnych, które nie mają 
prawa do zasiłku ale pobierają pomoc, wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Uchwała jest potrzebna do rozpoczęcia procedury w kierunku 
zatrudnienia tych ludzi. Po podjęciu tej uchwały wysyłamy informację do 
MOPR i MUP w celu przygotowania listy osób, które się kwalifikują do 
podjęcia takich prac społecznie użytecznych. Uchwała jest podjęta po to, żeby 
zaktywizować ludzi, którzy nie mają możliwości zatrudnienia, mimo że są 
bezrobotnymi.  
 
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 XLV/1090/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy 
Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010 roku. 
 
Do pkt. 8.15 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 



 24 

opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 01.04.2010 
r. do dnia 31.03.2011 r. 
Na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej 
w Kielcach z 2007, dotyczącej regulaminu odprowadzania ścieków opadowych i 
roztopowych na terenie miasta Kielce, zostało dokonane kolejne przeliczenie 
taryf. Taryfy te, zostały przedstawione do zaakceptowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Dla informacji, chciałbym powiedzieć, że taryfy 
zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Wynika to z 
analizy bilansu naszych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 
wpłat za korzystanie ze środowiska oraz naszych należności, które otrzymujemy 
od klientów z terenu miasta Kielc. Umów jest więcej, zatem bilans pozwolił 
nam na utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1091/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na 
okres od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. 
 
Do pkt. 8.16 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy 
Karczówkowskiej. 
Chodzi o nabycie prawa wieczystego użytkowania. Działka ma powierzchnię 
niespełna 1800 m2. Jest niezbędna dla urządzenia placu zabawa dla dzieci oraz 
ogródka jordanowskiego przy przedszkolu, które zlokalizowane jest na 
sąsiedniej działce. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1092/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy 
Karczówkowskiej. 
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Do pkt. 8.17 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce.  
Ten plan miałby charakter prewencyjny, mając na celu niedopuszczenie do 
intensywnego zabudowania kilku nieruchomości o łącznej powierzchni około 
6000 m2. Teren jest zlokalizowany w rejonie końcówek ulic Zagonowej 
i Zaścianek w części Pakosza. Parę zdań na temat historii i kondycji 
projektowanego węzła Pakosz, ponieważ to jest plan związany z tą inwestycją 
drogową. Rozwiązanie, które obowiązuje od 40 lat w Studium, projektowana 
ulica główna, potocznie zwana dwupasmówką, przedłużenie ulicy 
Wapiennikowej do ulicy Jagiellońskiej, jest bardzo kolizyjne z istniejącą 
zabudową. Rozbudowa tej trasy jest elementem niezwykle ważnym z punktu 
widzenia rozwoju układu komunikacyjnego w mieście, ponieważ on buduje tak 
zwaną drugą ramę komunikacyjną wokół centrum miasta. Ten swego rodzaju 
wielobok ulic głównych, którymi można się poruszać mijając centrum. W tej 
chwili jadąc z jednego punktu do drugiego, musimy przejechać przez centrum, 
ponieważ ta druga rama nie jest gotowa. Stąd, jeś li myślimy o likwidacji 
zatorów komunikacyjnych w przyszłości, to jest to tak samo ważna inwestycja 
jak Węzeł Żelazna na północy. Zamyka ona pewien obwód komunikacyjny na 
południu. Od paru miesięcy Miejski Zarząd Dróg wziął na siebie wysiłek 
w ramach aktualizacji Studium i prowadzone są studia nad innym rozwiązaniem 
tego węzła. Nowe rozwiązanie byłoby mniej kolizyjne, ponieważ 
dotychczasowe rozwiązanie jest tak bardzo kolizyjne, że praktycznie pomijając 
względy społeczne a kierując się tylko względami ekonomicznymi jest mało 
realne. Trasa biegnie po terenach ściś le zabudowanych. Opracowany wariant 
jest jednym z pięciu wariantów i kilku podwariantów, który okazuje się że jest 
możliwy do zaplanowania i realizacji. Nowy, proponowany wariant ustala 
przebieg dróg po południowej stronie Stadionu, Hali, południowej stronie 
kirkutu, wzdłuż ulicy Kusocińskiego. Łącznica jest poprowadzona zupełnie 
inaczej, po północnej stronie dawnej bazy MPK, także w sposób praktycznie 
bezkolizyjny z obecną zabudową. Ten wariant był bardzo intensywnie 
konsultowany. Przeprowadzono bardzo intensywne, burzliwe i męczące 
konsultacje społeczne, w których brała udział społeczność Pakosza. Spotkało się 
to z wielkim zainteresowaniem, ponieważ zdjęcie odium wyburzenia całego 
osiedla wprowadziło ożywcze powietrze, jeś li chodzi o władających 
nieruchomościami. Z punktu widzenia całego miasta jest to ważne ale również 
z punktu widzenia lokalnego, czyli osiedla Pakosz, które w przyszłości jest 
objęte programem rewitalizacji i ma być miejscem urbanizacji i inwestowania 
w obiekty sportowo – rekreacyjne.  
Nowa koncepcja jest już prawie na ukończeniu i mam nadzieję, że znajdzie się 
w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, które 
potem znajdzie odzwierciedlenie w planie dla całego osiedla Pakosz, dla całego 
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tego rejonu. Póki co mamy wystąpienie o warunki zabudowy na teren, który jest 
kolizyjny zarówno w stosunku do obecnego wariantu i nowego. Gdyby doszło 
do intensywnej zabudowy a mowa tu jest o ponad trzydziestu szeregowcach 
mieszkaniowych, moglibyśmy sobie powiedzieć przysłowie o stryjku, który 
zamienił siekierkę na kijek. W tej chwili wydaje się rozsądnym wprowadzenie 
zakazu zabudowy do czasu przyjęcia nowego wariantu. W nowym wariancie 
łącznica zajmuje ¼ a maksymalnie 1/3 terenu. Pozostała część będzie mogła być 
przeznaczona pod zabudowę na nieco innych zasadach obsługi komunikacyjnej. 
W tej chwili grozi nam zabudowa całości. Stąd projekt takiego prewencyjnego 
planu, ale wydaje się on konieczny biorąc pod uwagę wagę interesu miasta. 
Mówiąc kolokwialnie będziemy się ścigać z decyzją o wydanie pozwolenia na 
budowę. Chcemy ten plan przedstawić maksymalnie szybko do uchwalenia.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Kiedy wniosek o wydanie warunków zabudowy został pierwotnie złożony przez 
wnioskodawców? 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
Ja dokładnie panu na to pytanie nie odpowiem. Było to ponad rok temu. 
Postępowanie zostało zawieszone na wniosek wnioskodawcy. Powody są 
nieznane.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Czy ktoś rozmawiał z wnioskodawcą w okresie po odwieszeniu tego wniosku? 
Rozumiem, że został odwieszony i teraz się toczy postępowanie o wydanie 
warunków zabudowy? Był zawieszony i teraz się toczy? Czy ktoś w ogóle 
rozmawiał, Prezydent, pan, z wnioskodawcami, żeby podjąć jakąś wspólną 
logiczną decyzję? Jak sam pan powiedział, teraz trwa wyścig i za chwilę może 
być tak, że trwające w zeszłym roku protesty, żeby nie wyburzać budynków, 
mogą się okazać bezcelowe. Może się okazać, że wnioskodawca zdąży 
z pozwoleniem budowlanym i wtedy drogi nie będzie. Jeżeli wiemy już że 
ponad rok temu był złożony wniosek, to w ciągu roku mieliśmy możliwość 
zareagować. Mówił pan, że będziemy się ekstremalnie szybko uchwalić plan, to 
jaki termin pan przewiduje? Ponieważ są określone procedury. Z tego co ja liczę 
to pozwolenie budowlane wnioskodawca może uzyskać w mniej niż rok. 
A kiedy mogą wejść w życie te plany? W uzasadnieniu jest napisane że jest to 
ważny interes publiczny ale za chwilę się może okazać, że dotychczasowe 
działania pójdą na marne. Szczególnie jeśli chodzi o to że jest to niewielki teren 
objęty planami to tylko 6000 m2, czyli rozumiem, że trzydzieści nieruchomości 
wybudowanych przez tego inwestora, też jest jego żywotnym interesem. Trudno 
się spierać z tym, że inwestor chce coś zrobić na tym terenie. Moja konkluzja 
jest taka, że chyba mieliśmy dość czasu żeby przystąpić do tych planów 
wcześniej i coś z tym zrobić. Może dogadać się w jakiś sposób, choć sytuacja 
jest o tyle niepewna, że nadal nie wiemy jaki jest wariant. I jeszcze jedno 
pytanie: który z tych wariantów jest ostatecznym lub bliskim ostateczności na 
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dzień dzisiejszy? Mówił pan że jest pięć wariantów z kilkoma podwariantami. 
Który i czy wszystkie kolidują z inwestycją, z którą się ścigamy? 
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
Wariant omówiony przeze mnie jest wariantem najbardziej prawdopodobnym. 
Jeżeli istnieje w tym jakiś znak zapytania to dotyczy on właśnie tej łącznicy. 
Z punktu widzenia technicznego i kolizyjności jest to chyba najlepszy wariant. 
Również z punktu widzenia zagospodarowania przyległych terenów 
w przyszłości. To jest najbardziej prawdopodobny wariant i nie bez powodu 
akurat ten wariant przedstawiłem. Jeśli chodzi o czas w jakim jesteśmy w stanie 
przedstawić plan do uchwalenia to praktyka pokazuje, że przechodząc całą 
procedurę przewidzianą w ustawie to jest około 12 miesięcy. Ostatnio bardzo 
szybko procesowaliśmy plan „Psie Górki” i było to 11 miesięcy. Jest to rekord 
raczej ciężki do pobicia. Oczywiście ten wyścig może wygrać każdy, ponieważ 
różne rzeczy mogą się wydarzyć ale zaniechanie z naszej strony byłoby 
najgorszym posunięciem. Czy ktoś rozmawiał? Ja nie rozmawiałem. Wiem że 
były kontakty i rozmowy z Wydziałem Architektury, który prowadzi 
administrację budowlaną. Przekazałem architektowi miejskiemu sugestię, 
podobną jak w przypadku „Psich Górek” dotyczący wycofania wniosku. Do dziś 
nic się nie stało. Ta sytuacja wynika z tego, że są pewne kierunki 
zagospodarowania miasta uchwalone w Studium, natomiast ono od roku 2003 
nie jest prawem miejscowym. Co za tym idzie nie może służyć jako podstawa 
do wydania decyzji administracyjnej. Tworzy się niebezpieczna sytuacja, na 
którą wszyscy w Polsce narzekają, że są pewne kierunki przeznaczenia 
uchwalone, natomiast rzeczywistość, to co się dzieje fizycznie w terenie coraz 
bardziej się z tym rozmija. Stąd nowy projekt uchwały, który jeszcze nie wszedł 
w życie. Pytał pan czemu wcześniej nie przystąpiliśmy. Takich sytuacji jest 
kilkadziesiąt. Ponad rok temu rozpatrywaliśmy wnioski na terenach 
przeznaczonych w Studium pod komunikację i było ich kilkadziesiąt. Nie 
możemy przystąpić do kilkudziesięciu planów na raz. Jest to po prostu 
niewykonalne. Przystępujemy do planu wtedy, kiedy mamy już nóż na gardle. 
Różne są losy wniosków. Niektórzy ludzie zmienili wnioski. Niektórzy 
postanowili poczekać na nowy plan. Niektórzy przeforsowali wnioski. 
W niektórych sytuacjach wiemy, że w nowym Studium, będą inaczej 
poprowadzone trasy, może nawet lepiej. Każdy przypadek jest inny. Jest ich 
natomiast na tyle dużo, że prowadzenie z tymi właścicielami nie bardzo jest 
możliwe. Rzecz wymaga tu rozwiązań systemowych, prawnych. Reagujemy tak, 
na ile pozwala nam prawo i rzeczywistość. W przypadku przedłużenia ulicy 
Bohaterów Warszawy został sporządzony jeden plan, teraz jest drugi. 
W przypadku Pakosza będzie kolejny. Jak dotąd tylko takie plany korytarzowe 
robiliśmy. Innych na razie udało się uniknąć, mimo że tych zagrożeń było 
kilkadziesiąt.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Czy skutki finansowe tego planu będą zakładały wykup gruntów terenów które 
zostaną przeznaczone pod drogę? 
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Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
Robiąc prognozę skutków finansowych przewidzimy oczywiście jakąś kwotę na 
wykup. Jednak prawda jest taka, że miasto wykonując plan i ustalając w nim 
możliwość dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu nie jest zmuszone 
do wykupu. Nie ponosi konsekwencji finansowych w sposób bezpośredni. 
Ustawodawca dał w takich przypadkach prawo wykupu terenu w dowolnym 
momencie, nie od razu.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Gwoli uzupełnienia. Ponieważ moja komisja zajmuje się planami. Chodzi o to, 
że takich interwencyjnych planów jest i będzie sporo. Nie jesteśmy w stanie 
jako komisja, tak samo jako Wydział, zabezpieczyć wszystko wszędzie. To, że 
inwestor na Pakoszu przez dłuższy czas wycofał się z próby zabudowania tego 
terenu, to tego konsekwencją było to, że takich planów tam nikt nie próbował 
uchwalać. W tym momencie, ożywienie ze strony inwestora spowodowało nasza 
reakcję jako miasta. Naruszony został dość poważnie interes miasta w tym 
rejonie. To jest rzecz naturalna. Tutaj radni nie powinni się obawiać, że czegoś 
miasto, czy Komisja, czy pan dyrektor zaniedbał. Jest to normalna procedura, 
która już była stosowana. Przypomnę tu „Psie Górki” i taki drobny przypadek 
jak Pałacyk Zielińskiego, gdy zabezpieczaliśmy możliwości zabudowy 
drobnych fragmentów.  
 
Artur Hajdorowicz dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
Dodam tylko jedno zdanie. Proszę państwa, to jest sytuacja, na którą nie ma 
mądrych. Mamy kontakty z innymi miastami i oni mają te same problemy. 
Liberalizacja przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, która nastąpiła 
w 2003 roku, jakiej nie ma nigdzie na świecie, była błędem. W nowej ustawie, 
której projekt od dwóch lat jest przedstawiony do konsultacji Studium mimo że 
nadal nie jest prawem lokalnym, ma pewne przełożenie na administrację 
budowlaną, ponieważ na terenach, które w Studium nie są przeznaczone pod 
zabudowę nie będzie można w tak łatwy sposób uzyskiwać decyzję 
o warunkach zabudowy. Ale ta poprawa obecnego stanu dopiero przed nami.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLV/1093/2010 z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – 
OBSZAR IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce. 
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Prowadzenie obrad przejął Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Joanna Grzela, 
2. Adam Jaskóła, 
3. Alicja Obara, 
4. Robert Siejka, 
5. Katarzyna Zapała. 

 
Radna Renata Wicha 
Krótkie zapytanie. Ponieważ mieszkańcy dzielnic w których są domki 
jednorodzinne zapytują w takiej kwestii. Zima nam się udała w tym roku. 
Niestety ta zima potrwa dłużej. Część mieszkańców, bo nie mówię że wszyscy, 
wywiązuje się z tego, że swoje posesje i wokół swoich posesji odśnieżają. Hałdy 
śniegu stają się coraz większe i obawiam się, podobnie jak mieszkańcy, marca 
nie doczekamy bo nie ma gdzie tych hałd śniegu wokół posesji gromadzić. 
Pytają, co mają zrobić i jak mogą dalej wywiązywać się z tego, nałożonego na 
nich obowiązku, żeby odśnieżać swoje posesje?  
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Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Chciałem zabrać głos w sprawie sytuacji w Kieleckim Ośrodku Telewizji 
Publicznej. Przypomnę, że zdecydowany głos w sprawie tej sytuacji zajął 
Prezydent Miasta. Myślę, że my, jako Rada również powinniśmy takie 
zdecydowane stanowisko zająć. Przypomnę, że telewizja publiczna to 
następstwo ochrony województwa, ten słynny trójkąt województwo – 
uniwersytet – telewizja. Dla mnie, jako przedsiębiorcy i finansisty jest 
niewyobrażalne, że ośrodek, którego budżet w 2009 roku opiewał na kwotę 
14 milionów złotych, otrzymał na ten rok kwotę 4 milionów złotych. Jeżeli 
wierzymy, że telewizja publiczna centralna, w której program jest coraz mniej 
oglądany, pokaże nam że w ostatnich dniach w Kielcach przeznaczono 
największe środki finansowe w skali kraju na inwestycję uniwersytetu, jeżeli 
wierzymy, że telewizja centralna pokaże inwestycje, jakie są realizowane na 
Politechnice Świętokrzyskiej, czy w Targach Kielce, to się ogromnie mylimy. 
Telewizja centralna pokaże, że w Kielcach, czy województwie kilka tysięcy 
mieszkań nie ma prądu, że są wybuchy gazu, są awarie sieci grzewczej. Myślę, 
że my, samorząd miasta Kielce, Rada Miejska, którzy byliśmy współtwórcami 
tego ośrodka, nie powinniśmy pozwolić na jego likwidację. Tak trzeba to 
nazwać, bo nawet największy geniusz nie utrzyma tego ośrodka za 4 miliony 
złotych. Dlatego, Panie Przewodniczący wnioskuję do pana o podjęcie działań, 
w porozumieniu z panem Przewodniczącym Sejmiku, panem Starostą i innych 
samorządów, w celu wypracowania wspólnego stanowiska świętokrzyskich 
samorządów, w sprawie obrony Kieleckiego Ośrodka Telewizji Publicznej. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Podejmuję to wyzwanie i będę państwa na bieżąco informował o postępach tych 
działań. Mam nadzieję, że mogę liczyć na państwa wsparcie w tej materii 
i gotowość do ewentualnego spotkania się chociażby na gremium odpowiednich 
Komisji, samorządów lub nawet wspólnej sesji, poświęconej temu zagadnieniu. 
Informuję państwa że kolejna sesja będzie 18 lutego. Proszę o składanie planów 
pracy.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
Od kilku tygodni biłem się z myś lą czy zgłaszać taki pomysł racjonalizatorski 
ale postanowiłem go zgłosić. Wczoraj jak oglądaliśmy mecz piłki ręcznej Polska 
– Szwecja, widzieliśmy że są tam również kielczanie z flagami biało – 
czerwonymi i napisem Kielce. Stawiam wniosek racjonalizatorski. Ktoś 
czarnym flamastrem na fladze napisał Kielce. Ja mam wniosek abyśmy zakupili 
z pięćdziesiąt flag, dali to gdzieś do jakiejś firmy, żeby ktoś ładnie napisał 
Kielce, ładny herb itd. Żeby każda osoba, każda organizacja, która ma takie 
zapotrzebowanie, wyjeżdża gdzieś na mecz, gdzie transmitują mecz kamery 
telewizyjne, abyśmy się nie wstydzili tego napisu, czarnym flamastrem na 
fladze. Żeby te gadżety, które pokazywane są w telewizji, żeby były naprawdę 
ładne. Później byśmy je oddawali i przekazywali kolejnym. Mnóstwo 
młodzieży, mnóstwo różnych osób wyjeżdża na takie mecze. Myś lę, że takie 
rzeczy to jest promocja dla naszego miasta. Jeżeli czarnym flamastrem 
wypisujemy Kielce to wygląda to tak sobie. Cieszymy się, że są kielczanie, 
którzy kochają nasze miasto ale my pomóżmy im w promocji naszego miasta.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Też się zgadzam, żeby ta miłość nie była na czarno. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Chciałem odpowiedzieć koledze Władysławowi, nie żeby utrącić jego myśl, ale 
sądzę, że to co ludzie robią na fladze narodowej to jest ich osobista rzecz. My 
jako miasto ni powinniśmy dopuszczać do tego, że na fladze narodowej znajduje 
się coś więcej. Można to rozwinąć w inny sposób. Można zrobić emblematy 
Kielc, czy coś podobnego, natomiast nie wolno robić tego na flagach. Pomysł 
jest nietrafiony jeś li chodzi o malowanie na fladze. Flaga narodowa z napisem 
Kielce robiona przez Radę Miejską w Kielcach, czy przez Miasto jest zupełnie 
rzeczą niewłaściwą. Można to rozwiązać inaczej. Myś lę, że nawet na Komisji 
Sportu czy Komisji Edukacji i Kultury można o tym podyskutować.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję bardzo, to jest bardzo słuszna uwaga.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 45 sesję Rady Miejskiej w dniu 
21 stycznia 2010 roku. 
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