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Protokół Nr XLVI/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 roku, w godz. 10.00 – 12.00 w Sali 
Obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. Nieobecny 
radny Mariusz Goraj. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Otwieram 46 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 18 lutego 2010 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam Panów Prezydentów, witam Panią 
Skarbnik, Pana Sekretarza, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek. 
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  
Witam gości przybyłych na dzisiejszą sesję a także wszystkich, którzy spędzają 
z nami czas obserwując przebieg sesji 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.  
Szczególnie serdecznie witam wśród nas pana podpułkownika Tadeusza 
Zawistowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, jak również 
Wiceprezesa tej organizacji Pana Jana Garyckiego. Witam również Pana Karola 
Fijałkowskiego Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ta 
miła wizyta Panów związana jest z uroczystością, którą zapragnęli oni, a ja 
wyraziłem na to zgodę, przeprowadzić na dzisiejszej sesji. Związane jest to  
z naszymi kolegami samorządowcami, a zatem chyba trudno o lepsze miejsce 
jak obrady sesji aby ta uroczystość mogła się odbyć. Bardzo proszę o zabranie 
głosu Pana Prezesa. 
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Pana ppłk Tadeusz Zawistowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
Przypadł mi w udziale niesamowity zaszczyt, czuje się troszeczkę 
podenerwowany, ponieważ dawni nie byłem na tej Sali w tak miłym, dostojnym 
gronie. Jestem tez wzruszony, że przypadł mi zaszczyt wręczenia dzisiaj 
odznaczeń Panu Prezydentowi oraz Panu Michałowi Daranowskiemu. Czynimy 
to z dużą satysfakcja, ponieważ przez lata odczuwaliśmy stosunek ciepły,  
przyjemny, sympatyczny, bratni można powiedzieć do naszej organizacji, do 
kombatantów, za co serdecznie dziękujemy. I mam tez odwagę poprosić  
o dalsze takie zaangażowanie naszymi sprawami, naszymi problemami  
i pomaganie nam w ich rozwiązaniu. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Bardzo proszę o wystąpienie Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego i Pana 
Michała Daranowskiego. 
 
Nastąpiło wręczenie odznak za zasługi dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Panu 
Wojciechowi Lubawskiemu oraz Panu Michałowi Daranowskiemu. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
To odznaczenie jest dla mnie przede wszystkim zaskoczeniem, po drugie jestem 
dumny z niego, ale mam świadomość, że to jest tak naprawdę dla nas 
wszystkich tu obecnych na tej Sali. A to dlatego że właściwie od początku 
stosunek, ogólnie mówiąc miasta, do tych ludzi, którzy kilkadzies iąt lat temu nie 
wahali się postawić na szali swoje życie w walce o wolną ojczyznę, zasługują na 
najwyższy szacunek. I to odznaczenie jest wyrazem wzajemnych relacji, które 
tak naprawdę przejawiają się na co dzień w różnych zadaniach. One są ani 
finansowo uciążliwe ani nie na pewno jakimś wyzwaniem ponad nasze siły za to 
wymagają jednego – po prostu poważnego potraktowania tych wszystkich 
organizacji kombatanckich i odrobinę wysiłku. I ten wysiłek, myślę, że 
systematycznie zarówno ja osobiście, moi zastępcy, dyrektorzy, jak i radni,   
w wielu sytuacjach podejmują. Bardzo dziękuję. To odznaczenie zobowiązuje  
i dokąd tylko będę Prezydentem to na pewno będę miał na uwadze troskę o tych, 
którzy na tę troskę absolutnie zasługują. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Jesteśmy gotowi przyjąć następne odznaczenia jeśli tylko Panowie Prezes i 
uznają, że ktokolwiek z nas na Sali zas ługuje. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 10 lutego 2010 roku porządek obrad, a także projekty 
uchwał będących przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między konwentem a dzisiejszym dniem 
wpłynęły wnioski od pana prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad, polegające na: 
1. zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego,  
ulicy Ściegiennego i ulicy Orkana, 

2. wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał: 
− zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2010 rok projekt nr 2, 

− w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą  
„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego; 

− zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
w 2010 roku; 

− w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Promocja 
gospodarcza Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego jako Centrum 
Usług Wspólnych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 

− autopoprawki do projektu uchwały w sprawie szczegółowości planu 
dochodów budżetu Miasta Kielce. 

 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych w Kielcach. Uzasadnienie składa s ię z dwóch części. Jedno 
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dotyczy delikatnie mówiąc, nieprawidłowo przygotowanej uchwały, dlatego że 
zmiana uchwały polega tylko na zmianie adresu w uchwale tego Zespołu.  
Natomiast załącznikiem  do uchwały, która jest zmieniana jest Statutu jednostki,  
w którym w dwóch miejscach jest stary adres i w ogóle zmian nie dokonujemy.  
Ważniejsze jest żeby zmiany dokonać w Statucie a nie w uchwale, która w 2001 
roku była podejmowana. Po drugie jednostka budżetowa jaką jest Miejski 
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach wymaga według 
nowych przepisów ustawy o finansach publicznych dostosowania statutu do 
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Ponieważ nie ma żadnego 
odniesienia do tych nowych przepisów uważam, że trzeba najpierw dobrze 
przygotować zmianę w Statucie a potem dopiero uchwalać. W związku z tym 
uważam, że lepiej będzie jeżeli zdejmiemy to z porządku obrad i przygotujemy 
odpowiednio niż jaki będziemy po jednym kawałeczku w poszczególnych 
dokumentach dokonywali zmian. 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Jeżeli jest wniosek musi być kontrwniosek. Po pierwsze ten projekt został 
zaaprobowany przez radców prawnych a kwestie podnies ione przez kolegę 
radnego Boguckiego miały ten charakter. Po drugie zmiany które mają być 
wynikiem rozstrzygnięć ustawowych dotyczą nie tylko tej placówki, ale 
wszystkich placówek oświatowych i w czasie, terminie i procedurze zostaną 
Wysokiej Radzie przedstawione w sposób całościowy. Oczywiście można 
dyskutować, która metoda jest lepsza czy po jednej placówce przy okazji innych 
problemów czy wszystkie na raz ale jest to kwestia wyłącznie kompetencji 
Prezydenta Miasta i my tak to chcemy zrobić. Jeżeli chodzi o Statut w świetle 
obowiązujących przepisów Statutu uchwala Rada Pedagogiczna, a nie Wysoka 
Rada. W związku z tym, nie wchodząc w szczegóły, jeżeli radcy prawni  
i Komisja merytoryczna uznała przygotowany projekt za dobry pod względem 
prawnym i merytorycznym, proszę Wysoką Radę jednak o to, by jednak nie 
wykreślać tego punktu z porządku obrad.  
 
Radny Tomasz Bogucki – ad vocem 
Chciałbym nie zgodzić się z tym, że to jest wyłączna kompetencja Prezydenta, 
dlatego że te sprawy należą do Rady. Jeżeli by to była wyłączna kompetencja 
Prezydenta Miasta to ta uchwała w ogóle nie ma sensu żeby tu była. Po drugie ja 
nie usłyszałem odniesienia merytorycznego do tego co powiedziałem -  
w załączniki do uchwały, którą poprawiamy jest Statut, więc nie jest prawdą,  
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że Rada Pedagogiczna uchwała ten Statut, bo myśmy jako Rada w 2001 roku 
uchwalali Statutu Zespołu, więc jeżeli jest on w załączniku uchwalony i w tym 
Statucie w dwóch miejscach jest adres Al. 1000-lecia PP, a my zmieniamy adres 
tylko w samej uchwale, a w Statucie nie zmieniamy to to jest niechlujstwo 
prawne, albo niechlujstwo przygotowujących ten projekt.  
 
Pan Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Panie Przewodniczący jeżeli państwo podejmą dzis iaj tę uchwałę to Rada 
Pedagogiczna w oparciu o tę uchwałę dokona tych zmian o których pan mówi. 
Proszę więc nie mówić o niechlujstwie. Zacytuje panu art. 42 pkt. 1 „rada 
pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian 
i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.  
 
Radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość 
Mam pytanie czy właściwa Komisja merytoryczna zaopiniowała pozytywnie 
czy negatywnie tę uchwałę? 
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Chciałem stwierdzić, że Komis ja zaopiniowała pozytywnie ten projekt. W mojej 
logice i całej Komis ji jest to, że chyba najpierw Rada musi zmienić adres aby 
Statutu mógł być dostosowany do adresu. No, Rada Pedagogiczna raczej nie ma 
kompetencji o zmianie adresu bez zmiany adresu przez stosowną uchwałę. Tak 
myślę, że pierwsza musi być ta uchwała, o której mówimy, a wtórna będzie 
dostosowanie do tej uchwały Statutu.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Zwracam państwu uwagę, że nie rada pedagogiczna uchwalała statut tej 
jednostki, tylko Rada Miejska w Kielcach 18 października 2001 roku uchwalała 
statut tej jednostki.  
 
Pan Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Panie radny, ten casusu występuje w momencie powoływania instytucji do 
życia. 
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Radny Adam Jaskóła 
Ponieważ pan Prezydent już odpowiedział, tak jest panie Przewodniczący – 
pierwszy statut uchwala Rada, a następne zmiany dokonuje rada pedagogiczna. 
 
Pani Jadwiga Nowak radca prawny, dyrektor Wydziału Prawnego UM 
Zdaje s ię, że te wątpliwości mamy już za sobą. Jeśli w ątpliwość da się 
wystylizować jako niechlujstwo prawne to pozwolę sobie na takie informacje  
i takie próby rozwiania wątpliwości i próby odparcia tego zarzutu. Nie, nie ma 
niechlujstwa prawnego. Tytuł projektu, który za chwilę będą państwo oceniać 
jest adekwatny do tytułu pierwotnej uchwały matki ponieważ celem dzis iejszego 
projektu jest zmiana uchwały matki. Czy należało w tym projekcie wskazywać 
konieczność dostosowania treści statutu do zmiany uchwały? Nie. Nie wymaga 
tego reguła, która została również i tutaj uwzględniona, reguła w zakresie zasad 
legislacji. I w rzeczy samej kilku moich zacnych przedmówców wskazywało na 
pewien tryb i pewną kolejność. Najpierw uchwała, a następnie kolejna droga to 
droga do dostosowania statutu Zespołu Placówek do aktualnego brzmienia 
uchwały. Powiadam brzmienia uchwały matki uwzględniającego kolejne 
zmiany. Jeśli udało mi się państwa przekonać jestem rada, że los tego projektu 
zostanie przez państwa, Wysoką Radę, no właściwie przyjęty. Zatem Wysokiej 
Radzie polecam ów projekt. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Po tych wyjaśnieniach wycofuję swój wniosek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Szanowni radni, zatem poddaję pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
 
1. Kto z Pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
położonych w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicy Ściegiennego i 
ulicy Orkana 
 
Głosowanie. 
Za    – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
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2. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Kielce na 2010 rok projekt nr 2 
 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

3. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu 
własnego 
 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

4. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2010 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
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5. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie realizacji projektu partnerskiego 
pod nazwą „Promocja gospodarcza Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego 
jako centrum Usług Wspólnych” w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

6. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie szczegółowości 
planu dochodów budżetu Miasta Kielce.  
 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

Poddaję, więc pod głosowanie porządek obrad uwzględniający zmiany 
przedstawione przeze mnie. 
 
Głosowanie. 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że Rada Miejska w Kielcach przyjęła poniższy porządek obrad 
sesji:  
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 
stycznia 2010 r.. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok; (projekt Nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok; (projekt Nr2); 

3) szczegółowości planu dochodów budżetu Miasta Kielce  
(z autopoprawką); 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego; 

5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach; 

6) określenia Procedury opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji; 

7) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie 
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego; 

8) realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Promocja gospodarcza 
Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego jako centrum Usług 
Wspólnych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
w 2010 roku; 

10) wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wnies ienia do używania  
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 

12) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Miedzianej w Kielcach; 
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13) przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy 
Sandomierskiej 106; 

14) nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Na Stole; 
15) zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i ulicy Radomskiej; 
16) zmiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Jerzego 

Bogumiła Pusha i Kazimierza Wielkiego; 
17) przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, 

położonej w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej; 
18) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Warszawskiej; 
19) sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy 

Sosnowej; 
20) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Kusocińskiego; 
21) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 20/24 B; 
22) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17; (59,57 m2) 
23) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17; (109,60 m2) 
24) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 3; 
25) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 67; 
26) sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Winnickiej 4; 
27) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 roku 

Nr XXXIX/931/2009, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  
Kielcach przy ulicy Wiejskiej; 

28) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXXIII/772/2009  
z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych 
w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego, Ulicy Ściegiennego i ulicy 
Czarnowskiej; 

29) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – 
OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha” na 
obszarze miasta Kielce. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Przechodzimy do następnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z poprzedniej sesji. Radny oraz każdy uczestnik obrad ostatniej sesji 
miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia 
dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do tego 
protokołu. Poddaję, więc pod głosowanie przyjęc ie protokołu z sesji odbytej  
w dniu 21 stycznia 2010 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XLV/2009 z sesji, która odbyła 
się w dniu 21 stycznia 2010 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Dziękuję Przewodniczącym za złożenie w Biurze Rady planów pracy Komis ji 
stałych  
 
Interpelacje miedzy sesjami złożyli radni: 

1. Jacek Wołowiec 
2. Adam Jaskóła  
3. Witold Borowiec 
4. Włodzimierz Wielgus. 
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Informuję Wysoką Radę, że w ostatnią niedzielę uczestniczyłem  
w uroczystościach 68 Rocznicy Przemianowania ZWZ na Armię Krajową, które 
odbyły się w Bazylice Katedralnej i na Skwerze Żeromskiego. 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje o możliwości składania 
wniosków z kandydaturami do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szczegółowe zasady 
przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały  
Nr XXVI/477/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. 
Informuję Wysoką Radę, że na moje ręce i na ręce Prezydenta Kielc wpłynęło 
pismo od Nadzwyczajnego Zgromadzenia Adwokatów Świętokrzyskiej Izby 
Adwokackiej, które w części przytoczę: „Adwokaci Świętokrzyskiej Izby 
Adwokackiej w Kielcach są zaniepokojeni prowadzonymi przez Ministerstw 
Sprawiedliwości pracami związanymi z przygotowaniem projektu ustawy  
o zawodzie adwokata, realizacja którego w rzeczywistości oznaczałaby, pod 
pretekstem połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego, likwidację 
niezależnej i samorządnej Adwokatury Polskiej. Proponowane zmiany budzą 
nasz kategoryczny sprzeciw i nie służą rozwojowi idei samorządności  
i społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedziami 
likwidacjo dotychczasowej struktury terytorialnej Izb Adwokackich  
i ograniczeniem ich ilości do 11-tu w siedzibach Sądów Apelacyjnych. 
Oznaczałoby to likwidac ję również Izby Adwokackiej w Kielcach, co  
w konsekwencji powodowałoby marginalizację naszego Województwa  
i obniżenie jego prestiżu.” Swoje naniepokojenie wyrażają również 
przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wysoka Rado, przed 
rozpoczęciem sesji odbyłem konsultacje z Przewodniczącymi Klubów radnych  
i uznaliśmy za właściwe aby przygotować i poddać pod głosowanie projekt 
rezolucji bądź apelu. Uzyskałem akceptacje takiej drogi postępowania i w tej 
chwili przytoczone pismo złożę na ręce pani mecenas Jadwigi Nowak z prośbą  
o to aby przygotowała stosowna treść dokumentu. Zaproponowałbym jego 
przyjęcie w punkcie porządku: Sprawy różne.  
Informuje, że jutro podczas inauguracji sezonu piłkarskiego drużyna kieleckich 
radnych stoczy bój z drużyną dziennikarzy, oldbojów Korony i kibiców. Bardzo 
proszę o to aby wszyscy chętni którzy chcieliby jeszcze wziąć udział w tych 
rozgrywkach zgłosili się do Przewodniczącego Mariana Kubika, abyśmy mogli 
zabezpieczyć odpowiednią ilość strojów.  
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Pkt. 5 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  
o pracy Prezydenta między sesjami: 
okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2010 
roku wydałem: 
I. 33 zarządzenia dotyczące: 

1) ustalenia zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów  
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 20/2010, 

2) procedury dokonywania zmian w budżecie Miasta Kielce – Nr 21/2010,, 
3) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów  

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 33/2010, 

Nr 34/2010, Nr 46/2010, 
4) zakwalifikowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce 

– Nr 35/2010, 
5) zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce 

– Nr 44/2010, 
6) zmiany zarządzenia Nr 9/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie 

ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2010 rok – Nr 17/2010, 

7) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 
przeznaczonych na wynajem jako lokale rotacyjne – Nr 19/2010, Nr 29/2010, 

8) zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu 
Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne  
– Nr 32/2010, 

9) ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kielcach – Nr 27/2010, 

10) uchylenia zarządzenia Nr 321/2008 z dnia 24 października 2008 roku  
w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania środkami Gminnego  
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach – Nr 28/2010, 

11) powołania Komisji: 
a) do spraw opiniowania planowanych wydatków ponoszonych przez 

Miasto na rzecz ochrony środowiska – Nr 30/2010, 
b) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego – Nr 36/2010, 
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c) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku 
ruchomego – Nr 39/2010, 

d) do oceny i wyboru ofert dotyczących kupna przez Gminę Kielce lokali 
mieszkalnych na rynku wtórnym – Nr 45/2010, 

12) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania 
wsparcia pomostowego w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy – 
mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM” oraz ustalenia 
Regulaminu Pracy Komis ji – Nr 37/2010, 

13) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań 
publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom – Nr 31/2010, 

14) regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kielce – Nr 38/2010, 

15) odbywania się ceremonii ślubnych w sali ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego – Nr 41/2010, 

16) ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką 
osobową – Nr 42/2010, 

17) ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  
w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku –  
Nr 47/2010, 

18) zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce 
Regulaminu Organizacyjnego – Nr 48/2010, 

19) zagospodarowania kotła wodnego CO BUDERUS typ GE 315 oraz 5 
zbiorników na olej o pojemności 1000L każde, stanowiących własność 
Gminy Kielce – Nr 49/2010, 

20) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Leśnej –  
Nr 18/2010, 

21) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach 
nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Ks. Piotra 
Ściegiennego – Nr 22/2010, 

22) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Barwinek 29 – 
Nr 23/2010, 

23) przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości: 
a) Gminy Kielce na lata 2010-2012 – Nr 24/2010, 
b) Miasta Kielce na prawach powiatu na lata 2010-2012 – Nr 25/2010, 
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c) Skarbu Państwa na lata 2010-2012 – Nr 26/2010, 
24) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Wojska Polskiego – Nr 40/2010, 
25) zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kielce, położonych w 
Kielcach przy ulicy Warszawskiej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. w Kielcach – Nr 43/2010, 

II.  10 decyzji i 11 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty,  

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budżetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 30 projektów uchwał Rady 
Miejskiej. 

 
Radny Stanisław Rupniewski 
Chciałem dołączyć swój krótki, ale myś lę, że logiczny głos w sprawie dyskusji 
nad rentownością parkingu na Pl. Konstytucji. Nie ulega moim zdaniem 
wątpliwości, że budowa parkingu jak dotąd okazała się porażką. Wynika to 
moim zdaniem nie tylko z powodów sugerowanych pierwotnie przez urbanistów 
i architektów, ale głównie z fatalnego założenia, iż z jednej strony wyprowadza 
się ruch samochodowy z centrum a jednocześnie buduje się parking dla 
samochodów właśnie w samym centrum. Ale jak się mówi w biznesie każdą 
porażkę można przekuć w sukces i do tego pana Prezydenta namawiam. Recepta 
na to jest moim zdaniem dosyć prosta – należy dla parkingu stosować takie 
same zasady jak dla strefy płatnego parkowania. Absurdem jest to, iż w strefie 
za 1 godz. i 2 minuty parkowania płaci s ię w praktyce 1,50 zł, a za ten sam czas 
parkowania na parkingu 5 zł. Naciski czy sugestie mediów do obniżenia opłat są 
moim zdaniem zasadne, wymaga tego samorządowa zasada gospodarności. 
Panie Prezydencie w samorządzie nigdy nie powinno się mówić nie, dlatego 
namawiam i proszę o przemyślenie, a namawiam pana do wprowadzenia tego 
pomysłu od zaraz. Wyjątkowo trudna w tym roku zima jest najlepszą porą roku 
do tego by nie parkować pod chmurką, a zdobyć środki większe niż dotąd  
z eksploatacji tego parkingu. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Na wstępie proszę o wybaczenie, bo nie zamierzałem zabierać w tym punkcie 
głosu na temat parkingu, nie chcę się wpisywać w konwencję trochę gazetowego 
inspirowania, można by tak powiedzieć grzecznie, ale z całym szacunkiem panie 
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radny Stanisławie, ja jestem zdania, że ten parking nie powinien być na 
poziomie strefy płatnego parkowania, bo od niej chcemy odstąpić, chcemy 
wyprowadzić ruch z tej strefy. Takie były zaczątki czy przyczyny budowy tego 
parkingu. Ja o tym pamiętam. Generalnie zmierzaliśmy do tego żeby rozwiązać  
pewien problem, nawet społeczny, to znaczy żeby mieszkańcy nie parkowali na 
ulicy Małej, Dużej, w Rynku, itd. Ja już nie jednej osobie, nawet konsultowałem 
się z wieloma radnymi, którzy popierają ten głos, ten parking nie powinien być  
za pieniądze takie jak strefa parkowania, ale znacznie, znacznie niżej. Powinien 
być wypełniony i te bonif ikaty dla tzw. kupców z centrum nie powinien wynosić 
100 zł, a 50 zł żeby i pracownicy Urzędu Miasta, ZUS i inni, mogli zaparkować 
swobodnie na tym parkingu, a jak widać miejsca jest pod dostatkiem. Co więcej 
godzina powinna kosztować symboliczną złotówkę i powinna pokrywać tylko 
funkcjonowanie tego parkingu, pracowników, ewentualnie amortyzację sprzętu. 
Nie zmierzamy do tego żeby ten parking zarabiał, nie był budowany w celach 
komercyjnych i o tym Prezydent mówił od samego początku. To był parking,  
który miał rozwiązywać pewne problemy społeczne. Jeśli parking będzie 
funkcjonował za przysłowiową złotówkę to wszystkie piętra będą wykorzystane. 
Jeśli pozwolimy pracownikom  nie szukać w bramach miejsc, ale parkować na 
parkingu to będziemy mieli samoczynnie oczyszczone miejsca w Rynku, na 
Małej i Dużej. Bo z całym szacunkiem – jaki jest interes w tym, że strefa 
kosztuje 90 zł i można stanąć wszędzie w strefie, a parking w jednym punkcie 
zlokalizowany kosztuje 100 zł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Proszę aby radni zerknęli, że znajdujemy się w punkcie obrad – informacje 
Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. Proszę tych, którzy będą zabierać 
głoś abyście przynajmniej około tego punktu kluczyli. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Oczywiście ja rozumiem, że ten punkt obrad dotyczy czegoś innego dlatego 
bardzo się dziwę, że w tym momencie próbujemy przedstawiać sprawy, które 
tego nie dotyczą. Zaczęliśmy od porządku obrad i próby wyeliminowania 
jednego punktu po czym się wycofał nasz kolega radny. W tej chwili myślę, że 
rozmawiamy o bardzo ważnej sprawie jaką jest komunikacja i organizacja ruchu 
w śródmieściu, czego oczywiście elementem jest ten parking. Natomiast myślę,  
że nam się tu troszeczkę rozbija początek obrad, to co zechciał w tej chwili pan 
Przewodniczący zauważyć. Proponuję abyśmy nie przemycali tematów, które 
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być może wymagają dużo większej uwagi, nie tylko w krótkim punkcie, który  
w tej chwili jest omawiany. Te pomysły, które mają radni i miasto, myślę, że 
należy o nich dyskutować, ale chyba nie w tym momencie. Apeluję do pana 
Przewodniczącego aby pewien reżim zachował.  
 
Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Na jedno zdania komentarza pozwolę sobie i niejako odpowiedzi mojemu 
koledze klubowemu. Na ostatniej sesji składam interpelację w sprawie 
„obłożenia” parkingu nieopodal. Proszę pozwolić jedno zdanie, które myślę 
uspokoi nas wszystkich, cytuję: „Nowo powstały parking przy pl. Konstytucji 3 
Maja w Kielcach zaprojektowany został na około 400 miejsc postojowych.  
W pierwszym miesiącu po udostępnieniu parkingu do publicznego użytkowania 
według wyliczeń zarządcy średnio w ciągu dnia z parkingu korzystało 400 
pojazdów. Liczba użytkowników nowo powstałego parkingu z każdym dniem 
wzrasta.” 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Ad vocem głosu pana radnego Karysia – jestem trzecią kadencję w samorządzie 
i wiem doskonale, że w punkcie informacje Prezydenta o pracy między sesjami,  
kiedy pan Prezydent zabierał publicznie głos na ten temat i ja również mam 
prawo przekazać taką radę panu Prezydentowi. Natomiast nieznajomość Statutu 
Miasta przez pana Karysia wydłużyła dyskusję z 3 głosów do 5, a pamiętam, że 
były czasy, że nad podatkiem od psów zabierało głos kilkunastu radnych. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Panie radny dyskutować o znajomości Statutu myślę, że nie ma potrzeby w tej 
chwili, natomiast ja tylko prosiłem o jedna sprawę – żeby tak ważny problem 
jak komunikac ja w centrum nie był potraktowany tak ad hoc, dość pobieżnie.  
Tylko jeśli mamy poważnie i tak serio się tym zająć to spróbujmy to 
wprowadzić na którąś sesję może. Wtedy będziemy mogli wszyscy 
wypowiedzieć się na temat tego co na ten temat myślimy i jakie są perspektywy 
komunikacji w centrum wobec tego, że jak wiemy dużo inwestycji drogowych 
w najbliższym czasie jest przewidzianych. I to tylko tyle.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Długo biłem się z myślami, w którym punkcie o tym powiedzieć   
i postanowiłem, że to będzie punkt informacje prezydenta miasta o pracy 
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między sesjami, bo to jest odpowiedni punkt. Szanowni państwo wdzięczny 
jestem losowi, że obiektywne przyczyny nie pozwoliły wziąć panu 
Prezydentowi udziału w Gali Świętokrzyskiej Victorii, dzięki temu mogłem 
odebrać takie oto trofeum i przez dwa dni się tym cieszyć. Informuję o tym 
państwa bo jest to nominacja do nagrody Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” w kategorii samorządność. Miasto 
Kielce zostało dostrzeżone jako jeden z pięciu samorządów. Co prawda 
polegliśmy w walce z Buskiem Zdrojem, ale wysiłki naszego miasta w ideę 
samorządności zostały dostrzeżone i to jest bardzo miłe. Myślałem o tym, aby 
zanim to oddam w ręce pana Prezydenta wykorzystać staropolski zwyczaj 
wykupnego, ale zwolnię pana Prezydenta z tego obowiązku gdyż mogłyby być 
kłopoty z ustaleniem wysokości tego wykupnego. Sądzę, że w gabinecie pana 
Prezydenta to trofeum znajdzie swoje miejsce. Panie Prezydencie przekazuję 
nominację. To jest też nagroda dla całego samorządu, ale niech już będzie  
u Prezydenta. 
Szanowni państwo popełniłbym faux-pas, pamiętałem o tym, ściskałem 
człowieka kilkakrotnie, pewnie to przyzna, do ostatniej chwili wiedziałem, że 
mam to powiedzieć, ale teraz w ferworze walki bym pewnie o tym zapomniał 
gdyby nie czujność moich Wiceprzewodniczących. Informuję wszystkich 
państwa zebranych na tej Sali, że nasz kolega odtąd chyba będzie nosił 
przydomek „Łowca nagród”. Do ostatniej nagrody „Białego kruka” dołączył 
przedwczoraj statuetkę „Victorii Świętokrzyskiej” w kategorii osobowość – 
mówię tutaj o panu doktorze nauk medycznych, radnym kieleckim Stas iu 
Góździu. Stasiu bardzo Cię proszę pokaż swoje oblicze. Jest to dla nas ogromna 
radość, przysparzasz nam tej radości co rusz, jesteśmy Ci za to bardzo 
wdzięczni. Świętokrzyska osobowość Stanisław Góźdź. Miło nam bardzo, że  
i samorząd i przedstawiciele tego samorządu indywidualnie są dobrze widziani 
w naszym województwie. Gratulacje pan Stanisław przyjmuje po sesji. 
 
Pkt. 6 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzis iejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. Jeżeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę  
o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 



19 
 

 
Pkt. 6. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 1). 
Przyjęcie tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów budżetu  
o kwotę 1 214 980 zł, w tym po stronie dochodów bieżących 410 480 zł, a po 
stronie dochodów majątkowych 804 500 zł. Spowoduje również zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 1 214 980 zł, w tym w wydatkach bieżących zmniejsza 
się o kwotę 292 648 zł, a w wydatkach majątkowych zwiększa się o kwotę 
1 507 628 zł. Oto najważniejsze w naszej ocenie propozycje, które zawarte są  
w tym projekcie. W związku z tym, że nasze miasto przystępuje do projektu  
„e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa 
świętokrzyskiego” w ramach tego projektu zostaną zaplanowane środki  
w wysokości 1 256 042 zł, projekt będzie współfinansowany przez kilka gmin,  
będzie to realizacja w latach 2010, 2011, 2012. W roku 2010 środki własne 
miasta jakie powinniśmy zabezpieczyć w naszym budżecie wynoszą 105 986 zł. 
Proponujemy zatem wpisać ten projekt do budżetu miasta i przeznaczyć taką 
kwotę na realizację tych wydatków. Środki te proponujemy zabezpieczyć  
z dochodów związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych. 
Ponadto proponujemy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 tys. zł, 
którą proponujemy przeznaczyć na opłaty związane z koniecznością zwrotu 
różnicy w opłatach za karty pojazdu.  
Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w kwocie 795 000 zł 
(odszkodowania na rzecz osób fizycznych) na wydatki bieżące w kwocie 
200 000 zł tj. opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych 
nieruchomości na terenach zamkniętych PKP oraz opracowań geodezyjnych dla 
nieruchomości, które wymagają wydzielenia części zajętych pod pasy drogowe 
dróg publicznych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 595 000 zł proponuje się 
przenieść na zadanie „Regionalny Port Lotniczy Kielce – pozyskanie gruntów” 
w kwocie 580 000 zł oraz na zadanie „zakup sprzętu geodezyjnego” w kwocie 
15 000 zł. 
Proponujemy likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 35 000 zł 
i przeniesienie tych środków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej na 
promocję pochodzących z Kielc i regionu młodych wykonawców.  
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To wszystkie ważniejsze propozycje, wnoszę o uchwalenie proponowanych 
zmian. 
 
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 XLVI/1094/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Kielce na 2010 rok.  
 
Pkt. 6.2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 2) 
Przyjęcie tego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów majątkowych 
budżetu miasta Kielce o kwotę 350 000 zł, zwiększy plan wydatków budżetu  
o tę kwotę, w tym wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 200 000 zł,   
a wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 150 000 zł. projekt również 
przenosi plan wydatków bieżących. 
Najważniejsze zapisy tego projektu są następujące: proponujemy przeznaczenie 
200 tys. zł na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej 
Policji, wynika to z porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Kielce  
z Komendą Wojewódzką w sprawie określenia niezbędnych działań 
zmierzających do przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Kielce 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego nr 5. 
150 000 zł proponujemy przeznaczyć na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. 
Kapitulnej2 – dokumentacja”.  
W dziale związanym z przeniesieniem planu w ramach planu wydatków 
budżetowych proponujemy zabezpieczyć kwotę 150 000 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
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Nr 28, ul. Górnicza 64”. Środki te pochodziłyby z likwidacji części rezerwy 
inwestycyjnej na zadania oświatowe (80 tys. zł), oraz z przeniesienia planu 
wydatków z zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul.  
Krakowskiej 374” (70 tys. zł). 
Ostatni taki ważny zapis proponowany to jest kwota 1 000 000 zł, którą 
proponujemy przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców przy ul. Jasnej w związku z wybuchem gazu, który nastąpił tam  
w tym tygodniu. Na ten cel proponujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy  
w tej samej wysokości. 
Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1095/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Kielce na 2010 rok. 
 
Pkt. 6.3 
 
Skarbnik B. Nowak uzasadniła projekt uchwały w sprawie szczegółowości 
planu dochodów budżetu Miasta Kielce (z autopoprawką). 
Projekt dotyczy szczegółowości planu dochodów budżetu Miasta Kielce na rok 
2010. Rzecz jest w tym, że od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa 
o finansach publicznych, która w art. 235 i 236 określa szczegółowość 
odpowiednio dochodów i wydatków, proponujemy aby zachować 
szczegółowość wydatków i dochodów taką jaka była do tej pory, mianowicie na 
dział, rozdział i paragraf. Autopoprawka polega na tym, że pierwotnie 
przyjęliśmy, a że nie ma potrzeby aby to ogłaszać w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, to zmienia się forma jakby przyjęc ia przez 
Państwa tej zmiany. 
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Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Pani Skarbnik ja na Komisji prosiłem aby dopisać do tytułu, że ma to dotyczyć 
2010 roku. To wynika z treści, natomiast określić mieliśmy dokument dotyczący 
szczegółowości na lata następne w maju czy czerwcu. Była więc zgoda ze 
strony Pani Skarbnik żeby do tytułu dopisać „ w 2010 roku”. Nie wiem czy ta 
zgoda jest w dalszym ciągu czy nie ma. Jeżeli jest to ona powinna być  
akceptowana w formie autopoprawki. 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Rzeczywiście było o tym mowa na Komisji Budżetu, ale przyjęliśmy w 
zasadzie, że skoro z treści absolutnie wynika, że dotyczy to tylko uchwały na 
2010 rok, to już nie będziemy jakby kolejnej autopoprawki wprowadzać do 
porządku obrad dzisiejszego państwa posiedzenia. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Będzie to wyglądało w ten sposób, że potem jak będziemy przyjmować 
szczegółowość na następne lata to wydatki będziemy robić nową uchwałą  
a dochody będziemy zmieniać ta uchwałą która już jest. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Czyli wnioskodawcy proponują aby pozostawić tytuł uchwały  
w dotychczasowym brzmieniu? 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Tak. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1096/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie szczegółowości planu dochodów budżetu Miasta 
Kielce. 
 
Pkt. 6.4 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 
Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego  
z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej jest uzasadnione faktem 
organizacji przez tę instytucję kultury organizacji koncertów kameralnych  
i symfonicznych młodych wykonawców pochodzących z Kielc i regionu 
świętokrzyskiego. Kwota jest 35 000 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 XLVI/1097/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Pkt. 6. 5 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych w Kielcach. 
Proszę o przyjęcie projektu uchwały o zmianie adresu Miejskiego Zespołu 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach, którą przenosimy na ul.  
Urzędniczą.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1098/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego 
Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach. 
 
Pkt. 6. 6 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia Procedury 
opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny 
jego realizacji i zasad aktualizacji. 
Uchwała ma charakter techniczny, zawieszenie jej na stronie internetowej ułatwi 
dostęp, na doposażenie w bogatą analitykę związaną z GIS-em, pokaże 
dynamikę zmian w mieście i będzie to prowadziło do poprawy możliwości 
zarządzania miastem i dostępu do informacji. 
 
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 XLVI/1099/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie określenia Procedury opracowywania Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad 
aktualizacji. 
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Pkt. 6. 7 
 
Dyr. Robert Urbański uzasadnił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia 
wkładu własnego. 
Uchwała uruchomi procedurę prowadzącą do wdrożenia tego programu i do 
współpracy z Marszałkiem. Niesie jakby dwie warstwy: pozyskanie nowych 
narzędzi co ułatwia relacje na styku  klient-urząd, w kwestii ekonomicznej daje 
możliwość pozyskania kwoty ponad milion złotych z Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na wdrożenia techniczne. Da także możliwość pozyskania kwoty 
ponad 1 250 000 zł na modernizację Centrum Dokumentacji Geodezyjnej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1100/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod 
nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego. 
 
Pkt. 6.8 
 
Projekt uchwały w sprawie realizac ji projektu partnerskiego pod nazwą 
„Promocja gospodarcza Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego jako 
Centrum Usług Wspólnych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zarekomendował, w imieniu 
Prezydenta Miasta, pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów 
Strukturalnych i Strategii Miasta UM.  
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Miasto chce realizować ten projekt wspólnie z samorządem województwa 
świętokrzyskiego. Całkowita wartość projektu to 3 263 310 zł, wkład własny 
Miasta Kielce to 470 078,66 zł. Miasto dostrzega szybki rozwój sektora usług 
outsourcingowych oraz warunki do tworzenia profesjonalnych centrów usług. 
Tego typu firmy powstają w Kielcach. Z informacji jakie otrzymujemy od 
przedsiębiorców prowadzących bądź zamierzających prowadzić tego typu usługi 
w Kielcach jest szansa żebyśmy również zabiegali o to, aby takim ośrodkiem 
stać się na mapie kraju. 
 
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 XLVI/1101/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą 
„Promocja gospodarcza Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego jako 
Centrum Usług Wspólnych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
 
Pkt. 6.9 
 
Pan Bogdan Opałka dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2010 roku. 
Jest to aktualizacja potrzeb, które były uchwalone na poprzedniej sesji. Wynika 
to z tego, że ilość zgłoszonych wcześniej podmiotów i osób była mniejsza.   
W wyniku nierozstrzygnięcia przetargu na dodatkową sterylizację i kastrację 
psów i kotów zostały pieniądze niewykorzystane w granicach 70 tys. zł i te 
pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie prac społecznie użytecznych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1102/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu 
potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
w 2010 roku. 
 
Pkt. 6.10 
 
Pan Bernard Oziębły dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UM  
uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce  
i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizac ji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych. 
Miasto Kielce ze środków własnych i przy udziale mieszkańców wybudowało 
urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne wymienione w treści uchwały. 
Wykorzystanie tego majątku oraz dbałość o jego stan techniczny wymaga by był 
on eksploatowany przez profesjonalnego operatora.  
 
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 XLVI/1103/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce  
i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
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Wodociągów i Kanalizac ji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych. 
 
Pkt. 6.11 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęc ie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg zarekomendował pan Piotr Wójcik dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. 
Uchwała jest wprowadzona w celu możliwie największego ograniczenia 
procedur administracyjnych i racjonalizacji przepływu środków wewnętrznych 
budżetu miasta. Wynika to z orzecznictwa Sądu Najwyższego, pojawiły się 
przesłanki aby zaproponować tego typu zmianę w uchwale istniejącej.  
Generalnie był to przepływ pieniędzy miedzy Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej, który wykonując zadania własne gminy jest realizatorem siec i 
urządzeń kanalizacyjnych i deszczowych, a tego, przede wszystkim, dotyczy 
zmiana w tej uchwale, przepływ tych pieniędzy był nieracjonalny i sadzę, że 
podjęcie tego typu uchwały uprości sprawę i będzie pozytywnie oddziaływać na 
formalne akceptowanie umieszczania tego typu urządzeń w pasach drogowych. 
 
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 XLVI/1104/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg. 
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Prowadzenie obrad objął  pan radny Jacek Nowak Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
 
Pkt.6. 12 
 
Pan dyr. Piotr Wójcik  uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej przy ul. Miedzianej w Kielcach. 
Nieruchomość, zabudowana budynkiem mieszkalnym, o pow. 0,2113 ha  
w całości jest przeznaczona pod realizację inwestycji drogowej. Przedmiotowy 
budynek jest zamieszkały więc nabycie go na rzecz gminy Kielce pozwoli 
dotychczasowemu właścicielowi na wcześniejsze zabezpieczenie dla siebie 
lokalu mieszkalnego, a tym samym zwolni Kielce z obowiązku zapewnienia 
lokalu zamiennego. 
 
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 XLVI/1105/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.  
Miedzianej w Kielcach. 
 
Pkt. 6.13 
 
Pan Filip Pietrzyk  dyrektor  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Kielce darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 106. 
Jest to niewielka działka o pow. 167 m2  przyległa do budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. Chcemy pozyskać to od Skarbu Państwa żeby następnie gmina 
Kielce mogła wydzierżawić go wspólnocie mieszkaniowej bądź w przyszłosci 
sprzedać cały kawałek, który będzie im służył jako podwórko. 
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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 XLVI/1106/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach 
przy ulicy Sandomierskiej 106. 
 
 
Pkt. 6. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Na Stole. 
Nieruchomość o pow. 137 m2 nabywana jest pod przepompownię ścieków,  
w ramach planowanej budowy systemu kanalizacji w tym rejonie. 
 
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 XLVI/1107/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Na Stole. 
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Pkt. 6. 15 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i ulicy Radomskiej. 
Działka o pow. 4292 m2 położona przy ul. Piłsudskiego jest własnością gminy 
Kielce, była ona kiedyś w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Spółdzielnia w roku 2005 stwierdziła, iż działka ta jest jej niepotrzebna 
ponieważ płaci podatki od nieruchomości tylko, w związku z tym nieodpłatnie 
rozwiązała użytkowanie wieczyste i cała działka stała się własnością gminy.  
Natomiast w chwili obecnej Spółdzielnia skutek swoich planów rozwojowych 
planuje budowę budynku mieszkalnego właśnie na tej działce. W związku 
powyższym zwróciła się do nas z prośbą o to abyśmy przekazali na cele 
budownictwa mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym tę właśnie 
nieruchomość. Drugie zagadnienie, które jest związane z tym pierwszym to 
działka o pow. 1023 m2 która jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.  
Sąsiaduje ona z terenem należącym do Parafii Katolickiej Św. Pawła. Otóż my 
postanowiliśmy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i zamienić działki,   
w rozliczeniu wziąć ten kawałek, oczywiście będzie także dopłata ze strony 
Spółdzielni dla nas, bo ich działka jest mniejsza. A to z tego powodu chcemy 
wziąć te działkę ponieważ mamy rozliczenia z Paraf ią, która ze swoich środków 
w ul. Radomskiej wybudowała kolektor deszczowy i chciałby od nas jakiegoś  
rozliczenia. W związku z powyższym anonsuję, że na jednej z kolejnych sesji 
będziemy się zwracać do państwa radnych o to aby tę działkę przekazać dla 
parafii na cele budowlane. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1108/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach 
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Radomskiej. 
 
Pkt. 6. 16 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Jerzego Bogumiła Puscha  
i Kazimierza Wielkiego. 
Tu mamy do czynienia z zakresem działania Kieleckiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego czyli naszej miejskiej spółki, która na chwilę obecną 
jest właścicielem pasa drogowego w ul. Puscha. Chcemy pobrać te kawałki  
i przekazać je w zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg, natomiast KTBS jest 
zainteresowany aby od górnej części ich działki uzyskać jeszcze kawałeczek na 
poszerzenie swojego zasobu do zabudowy. 
 
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 XLVI/1109/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie zmiany nieruchomości położonych w Kielcach przy 
ulicy Jerzego Bogumiła Pusha i Kazimierza Wielkiego. 
 
Pkt. 6. 17 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, położonej 
w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Jest to działka leżąca w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,   
w tej chwili jest tam jeszcze zlokalizowany parking strzeżony, jednak umowa 
jest już rozwiązana i wszystko jest przygotowane do tego, aby nieruchomość 
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oczyścić. Darowizna na rzecz Marszałka jest spowodowana faktem iż WSzZ 
zamierza wybudować na tej działce parking wielopoziomowy, a my chcemy  
w tym pomóc. 
 
Radny Jan Gierada 
Dobrze, że pan prezydent pokłonił się nad tym naszym wnioskiem. Ta działka 
będzie zabudowana w tym roku, jest już dokumentacja zrobiona i myślę, że  
w czerwcu przystąpimy do prac. Ponieważ Szpital połączył się z drugim 
Szpitalem, ma już ponad 1400 pracowników, więc taki parking jest nieodzowny. 
Będzie on służył w dużej mierze pracownikom Szpitala oraz około 100 miejsc 
dla mieszkańców Czarnowa również. Najserdeczniej panu Prezydentowi  
w imieniu pracowników i własnym dziękuję. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1110/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie przekazania na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy 
Grunwaldzkiej. 
 
Pkt. 6. 18 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. 
Jest to mała działka o pow. 306 m2, uniemożliwia prawidłowy dojazd z ul.  
Warszawskiej do posesji osób, które chcą wybudować na działce sąsiedniej 
budynek wielorodzinny. Ponieważ ta działka nie może być wykorzystana jako 
samodzielna nieruchomość, więc taka sprzedaż na poprawę jest jak najbardziej 
uzasadniona.  
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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 XLVI/1111/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 
przy ulicy Warszawskiej. 
 
Pkt. 6. 19 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy 
Sosnowej. 
Jest to uchwała, która wieńczy proces pomocy naszego miasta dla rodziny,   
w której urodziły się pięc ioraczki. Jak państwo pamiętają jakiś czas temu 
podejmowaliśmy uchwałę o dzierżawie dla tej rodziny tej właśnie 
nieruchomości z takim przeznaczeniem, że w następnym czasie będą mogli ją 
nabyć. Ponieważ rodzina ta chce wziąć kredyt żeby sfinansować do końca 
budowę tego domu, w związku z tym musi mieć własność do tej nieruchomości. 
Ponieważ zabudowała ją już w tej chwili na podstawie pozwolenia na budowę, 
w związku z tym spełniła przes łanki ustawowe i możemy już w tym momencie 
dokonać sprzedaży na ich rzecz z 99 % bonifikatą.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1112/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych 
w Kielcach przy ulicy Sosnowej. 
 
Pkt. 6. 20 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Kusocińskiego. 
Jest to cześć nieruchomości o pow. 6000 m2, która będzie zabudowana 
budynkiem hotelowym przy stoku obok byłej skoczni. Obecnie jest tam 
dzierżawa na 30 lat lecz też Pan chciałby, aby dokończyć budowę hotelu, móc 
zaciągnąć kredyt. Stąd taki właśnie projekt 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 XLVI/1113/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 
Kielcach przy ulicy Kusocińskiego. 
 
Pkt. 6. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Żeromskiego 20/24 B. 
Jest to lokal o pow. prawie 162 m2, najemca tego lokalu, od roku 1991, jest PSS 
Społem, mieści się tam bar „Jaś i Małgosia”.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1114/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w  
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 20/24 B. 
 
Pkt. 6. 22 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17 (59,57 m2). 
W lokalu tym obecnie prowadzona jest działalność handlowa – sklep 
ogólnoprzemysłowy o nazwie „Tanie Kupowanie”. Najemca wynajmuje ten 
lokal od roku 2006. 
 
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 XLVI/1115/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17. 
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Pkt. 6. 23 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17 (109,60 m2). 
Najemca lokalu od roku 2006 prowadzi tam działalność gospodarczą pod firmą 
„Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Podhale”. 
 
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 XLVI/1116/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w  
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II 17. 
 
Pkt. 6. 24 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Warszawskiej 3. 
Najemca lokalu od roku 2006 prowadzi tam działalność usługową – jadłodajnia,  
która nazywa się „Ale Szama”. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1117/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w  
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 3. 
 
Pkt. 6. 25 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 67. 
Najemca lokalu od roku 2005 prowadzi tam działalność gospodarczą pod firmą 
Biuro Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami „Top Dom”. 
 
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 XLVI/1118/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w  
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 67. 
 
 
Pkt. 6. 26 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Winnickiej 4. 
Najemca lokalu od roku 2004 prowadzi tam działalność gospodarczą pod nazwą 
„Vimed-Sat”, sprzedaż artykułów elektronicznych i sprzętu gospodarstwa 
domowego. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVI/1119/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w  
budynku położonym w Kielcach przy ulicy Winnickiej 4. 
 
Pkt. 6. 27 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 roku Nr 
XXXIX/931/2009, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 
przy ulicy Wiejskiej. 
Pierwotnie przeznaczaliśmy tę nieruchomość do sprzedaży jednak wobec 
rosnących potrzeb w zakresie budownictwa komunalnego na terenie miasta, 
chcemy wybudować na tej działce budynek komunalny. W związku  
z powyższym zachodzi konieczność uchylenia uchwały o sprzedaży.  
 
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 XLVI/1120/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z 
dnia 23 lipca 2009 roku Nr XXXIX/931/2009, w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wiejskiej. 
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Pkt. 6. 28 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXXIII/772/2009 z dnia 12 lutego 2009 
roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego, Ulicy Ściegiennego i ulicy Czarnowskiej. 
Niestety planowana zamiana ze Społem nie może dojść do skutku, gdyż  
z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Czarnowskiej wystąpiło PKS 
Kielce i w toku postępowania o zasiedzenie ujawniono tytuł Skarbu Państwa.  
W związku z tym PKS automatycznie jako posiadacz tej nieruchomości na dzień 
9.12.1990r. po prostu uwłaszczył się na tej nieruchomości i stąd ta 
nieruchomość „wypadła” nam z zamiany. Była przygotowana kolejna 
nieruchomość, którą mieliśmy wprowadzić do tej uchwały na bieżącej sesji,  
jednak nie mieliśmy szczęścia i okazało się, że znów ktoś wystąpił z wnioskiem 
o zasiedzenie. Natomiast na następnej sesji będziemy prosić państwa o ponowne 
podjęcie uchwały zamiany ze Społem ponieważ w dniu dzisiejszym już wpłynął 
wniosek do nas z kolejna propozycją działki, gdzie mamy nadzieje, już żadnego 
zasiedzenia nie będzie.  
 
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 XLVI/1121/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 
XXXIII/772/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości 
położonych w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego, Ulicy Ściegiennego i 
ulicy Czarnowskiej. 
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Pkt. 6. 29 
 
Pan dyrektor Artur Hajdorowicz uzasadnił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon 
ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce. 
Podjęta 22 grudnia uchwała została przez organ nadzorczy uznana za zgodną  
z prawem niemniej jednak zażądano od nas pewnej poprawki, która polega na 
zdefiniowaniu precyzyjnym pojęcia, skądinąd ustawowego sformułowania, 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Definicja stworzona przez nas znalazła 
uznanie organu, także jej przyjęcie dzis iaj umożliwi publikację uchwały  
i wejście jej w życie. 
 
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 XLVI/1122/2010 z dnia 18 
lutego 2010 roku zmieniającą uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej  
w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 
V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha” na obszarze miasta 
Kielce. 
 
Pkt. 7 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli radni: 

1. Joanna Grzela, 
2. Adam Jaskóła, 
3. Robert Siejka 
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Zapytanie zgłosił radny Paweł Gągorowski 
Nie będę s ię powtarzał, powiedziałem co miałem powiedzieć w informacji na 
temat pracy między sesjami. Tylko chciałbym jeszcze raz ponowić i mieć prośbę 
żeby naprawdę zastanowić się nad obniżeniem zdecydowanym opłaty za 
parking. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
 
Pkt. 8 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuję, że od czasu kiedy na początku sesji poinformowałem państwa o tym, 
że powinniśmy zająć stanowisko w sprawie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej 
pojawiły się nowe, całkiem świeże, wręcz dzisiejsze okoliczności. Ale o tym 
proszę żeby powiedziała pani mecenas Jadwiga Nowak. 
 
Pani dyrektor Jadwiga Nowak  
Od wielu miesięcy dyskutowane są założenia nad ustawą, która miałaby 
dokonać połączenia, myślę że bardzo istotnych zawodów dla gospodarki 
narodowej, a mianowicie zawodu radcy prawnego i adwokata. Projekt tej 
ustawy budzi sprzeciw korporacji i adwokatów i radców prawnych. Przed nami 
w najbliższych kilkunastu dniach Nadzwyczajne Zjazdy obydwu korporacji  
i wydaje się, że takim bardzo rozsądnym, wyważonym stanowiskiem jest 
stanowisko Ministra Sprawiedliwości o zwieszeniu prac nad tym projektem. 
Ponieważ każdy wykonujący ten zawód czy to radcy oprawnego czy adwokata 
bardzo śledzi postęp nad tymi pracami, więc obiecajmy sobie, że w momencie 
kiedy pojawią się powody dla takiego zabiegania i prośby Państwa Wysokiej 
Rady o pomoc to my na pewno taki wniosek złożymy i liczymy na to, że 
włączymy się jednak wszyscy, gdyby miało zdarzyć się tak, że z naszego miasta 
zostałyby wyprowadzone siedziby: Okręgowej Izby Radców Prawnych  
i Świętokrzyska Izba Adwokacka, ponieważ aktualnie funkcjonujący projekt 
zakłada siedzibę w Krakowie czyli s iedzibę Sądu Apelacyjnego. Z uwagi na to,  
że tak jakby trochę się nam dezaktualizuje dotychczasowy projekt, więc wydaje 
się, że nie ma też potrzeby odpowiadać na prośbę Dziekana Świętokrzyskiej 
Izby Adwokackiej i zastanawiać się nad treścią tego apelu. Dziękuję. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
A zatem, pani mecenas bardzo proszę abyśmy trzymali rękę na puls ie i gdyby 
coś to jesteśmy gotowi na to żeby państwa starania poprzeć. Zatem mam 
propozycję abyśmy dzisiaj nie podejmowali żadnego of icjalnego stanowiska  
z powodów, o których mówiła Pani mecenas. 
Ja Państwu winien jeszcze jestem informację, że w wyniku rozmów jakie 
przeprowadziłem z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Panem Tadeuszem Kowalczykiem, rozmów dotyczących przyszłości naszego 
Regionalnego Oddziału Telewizji, Pan Przewodniczący zadeklarował, że  
w najbliższym czasie na wysokim szczeblu Zarządu Województwa przedstawi 
tę sprawę, będzie rozmawiał z resortowym Marszałkiem Panem Janiszewskim, 
panem Jackiem Kowalczykiem, jak również Marszałkiem Adamem Jarubasem 
na temat ewentualnych działań Samorządu Województwa dotyczących 
ratowania naszego Oddziału Świętokrzyskiej Telewizji. Ja ze swej strony 
zadeklarowałem, że jesteśmy otwarci na współpracę i każdej ich propozycji 
będziemy się rzetelnie przyglądać. Przewodniczący Komisji Sejmiku Pan Żurek 
również będzie poproszony przez Pana Przewodniczącego Kowalczyka o to, by 
gdy będę już jakieś wstępne, robocze ustalenia, aby z Panem Przewodniczącym 
Jarosławem Machnicki mogli o tych ustaleniach porozmawiać. Bardzo proszę 
Pana Przewodniczącego Machnickiego by był otwarty na taką rozmowę  
z Panem Przewodniczącym Żurkiem.  
 
Pkt. 9 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 18 lutego 2010 roku. 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 
 
 


