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Protokół Nr XLVII/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 18 marca 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 Marek Wołowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Otwieram 47 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 18 marca 2010 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam zastępców Prezydenta Kielc pana 
Andrzeja Syguta i Tadeusza Sayora, witam pana Janusza Kozę Sekretarza 
Miasta i panią Barbarę Nowak Skarbnika Miasta. witam dyrektorów wydziałów 
i szefów podległych Miastu jednostek. Witam przedstawicieli mediów, którzy 
troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszej sesji w środkach 
społecznego przekazu. Witam wszystkich gości oraz tych, którzy obserwują 
przebieg dzisiejszej sesji dzięki przekazowi internetowemu. Witam uczniów 
klasy 2 E, z VI Liceum Ogólnokształcącemu w Kielcach, którzy przybyli do nas 
w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Witam opiekuna grupy – panią 
Urszulę Muszyńską. Pan Prezydent Lubawski jest w drodze. Mam nadzieję, że 
dotrze jeszcze na obrady. 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. Nieobecny jest radny Marek Wołowiec. 
 
Do pkt 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 10 marca 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 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Kielce. 
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− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu 
miasta Kielce odpadów zawierających azbest”. 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do projektu 
Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok. 

− 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. 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy 
ul. Struga 1/1 w Kielcach. 

Informuję Wysoką Radę, że po Konwencie wpłynęło do mnie Sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2009. 
Nie zamierzam przesuwać złożenia tego sprawozdania na następną sesję a zatem 
proponuję, aby to sprawozdanie zostało złożone przez Prezydenta Miasta 
w punkcie kiedy będzie omawiał pracę Prezydenta między sesjami. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej zadecydowano 
o zwróceniu się do Rady z prośbą o zdjęcie z porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych położonych w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Komisja 
głosowała jednolicie. Jest to decyzja całej Komisji. Prośba nasza skierowana do 
Rady jest motywowana trzema okolicznościami. Z naszej wiedzy wynika, że 
taka lokalizacja szkoły muzycznej, która miałaby tam powstać rodzi poważny 
konflikt z mieszkańcami okolicznych domów, okolicznych bloków. Jest zbyt 
mała odległość między działkami, które są proponowane do przeznaczenia na 
budowę tej szkoły a blokami mieszkalnymi. Uciążliwość tej szkoły byłaby 
znaczna. Takli protest do Komisji a właściwie do Rady, poprzez Komisję 
wpłynął. Po drugie, z wyjaśnień dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg wynika, że 
skomunikowanie tych działek jest niewystarczające. Proponowane włączenie 
tych działek od strony ulicy Sandomierskiej jest praktycznie niemożliwe, więc 
droga dojazdowa do tych nieruchomości musiałaby być pod blokiem, wzdłuż 
bloków, które znajdują się przy ulicy Śląskiej. Trzecia sprawa, na którą zwrócili 
mi uwagę państwo radni, nie mamy wystarczających informacji, czy inwestycja 
może być wykonana. Czy szkoła jest w stanie udźwignąć tak olbrzymi ciężar 
finansowy. Nie mamy żadnych informacji w tym względzie. Dlatego też 
proponujemy zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.  
 
Radny Jan Gierada 
Czy są wydane warunki zagospodarowania? 



 3 

 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Z mojej wiedzy wynika że tak.  
 
Radny Jan Gierada 
Skoro tak, to najpierw się wydaje warunki, ponosi się koszty a teraz będziemy to 
blokować? 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Koszty na wydanie warunków są nikłe. O wydanie warunków 
zagospodarowania nieruchomości może wystąpić każdy, niezależnie od tego czy 
jest właścicielem, czy ma zamiar budować czy nie.  
 
Radny Jan Gierada 
Ja się pytam czy są. Powiedział pan że są. Więc ktoś się chyba nad tym 
zastanawiał skoro wydał pozytywne warunki. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Komisja podjęła decyzję o zawnioskowaniu do Wysokiej Rady o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad. Rozumiem że głos pana radnego Jana Gierady jest 
głosem zgłaszającym wątpliwości. Decyzję, co do losów tego punktu podejmie 
Wysoka Rada.  
 
Radny Jan Gierada 
Czy tu chodzi o to, że mamy dogłębnie zbadać ta sprawę i dopiero później się 
nad tym zastanowić? Chodzi o czas? Komisji chodzi o więcej czasu? Jaki jest 
sens wykreślania tego punktu? 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Na tą chwilę jest zbyt dużo obiekcji co do powstania tej inwestycji, żebyśmy 
mogli podjąć racjonalną decyzję. Prosimy o zdjęcie z porządku obrad dlatego, 
że nie chcemy z góry przekreś lać tej inwestycji. Gdyby punkt ten pozostał 
w porządku obrad Komisja będzie musiała się jeszcze raz zebrać i zaopiniować 
tą uchwałę. Moim zdaniem opinia będzie w tym przypadku negatywna. 
Uważamy, że zdjęcie z porządku obrad jest najbardziej racjonalnym 
rozwiązaniem w tej sprawie.  
 
Radny Jan Gierada 
Ja mam tylko pytanie, czy Komisja potrzebuje dwa tygodnie, miesiąc, żeby 
przeanalizować na miejscu, z lokatorami? Ja znam lokatorów, być może mają 
rację. Czy chodzi o czas żeby się przyjrzeć głębiej tej sprawie? 
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Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Na tą chwilę opinia Komisji jest negatywna. Natomiast nie chcemy zamykać 
drogi inicjatywie która ma tam powstać. Dlatego też wnioskujemy o zdjęcie 
uchwały. Jaśniej się nie potrafię wyrazić.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Popieram wniosek Przewodniczącego Komisji, chociażby dlatego, ze jako radny 
z tamtego okręgu nie mam dostępu do materiałów o których mówił pan 
Przewodniczący a chciałbym się z nimi zapoznać. Oraz żeby inni radni mogli 
się z nimi zapoznać.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące porządku obrad? Nie widzę, zatem 
poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian 
w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
I.  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Kielce. 
 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy 
Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy.  
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania 
z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”. 
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do 
projektu Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do 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 wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
VI.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 
1/1 w Kielcach. 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
VII.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2009.” 
w części Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
Głosowanie: 
Za   – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do 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 
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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: 
 
1/ Otwarcie obrad.  
2/ Omówienie porządku obrad.  
3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 lutego 
2010r.  
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 Nr 2); 

3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 
4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 
5. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu 

długoterminowego; 
6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010; 

7. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Ośrodka 
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 

8. utraty mocy obowiązującej uchwał w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na określenie wartości 
jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz 
w samorządowych jednostkach organizacyjnych podległych Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

9. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2010 r.; 

10. zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy 
o pomocy społecznej; 

11. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1/1 
w Kielcach; 
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12. wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice” terenów położonych w Kielcach przy ulicy 
Olszewskiego; 

13. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania 
i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających 
azbest”; 

14. ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce; 
15. ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce; 
16. zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach przy ulicy 
Żeromskiego 23 oraz Jana Pawła II 17; 

17. zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego, ulicy Ściegiennego i ulicy Witosa; 

18. sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy 
Targowej i Alei IX Wieków Kielc; 

19. nabycia nieruchomości położonej przy ul. Wapiennikowej w Kielcach; 
20. nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. 

7/ Interpelacje i zapytania radnych.  
8/ Sprawy różne i wolne wnioski.  
9/ Zamknięcie obrad.  
 
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 18 lutego 2010 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    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLVI/2009  
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach odbytej w dniu 18 lutego 2010 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szanowni państwo, z wielką radością, w imieniu Rady Miejskiej przekazuję na 
ręce pana dyrektora Muzeum Historii Kielc, Jana Główki, materiały, które udało 
się zebrać w czasie od sesji na której nadaliśmy sali imię Stefana Artwińskiego, 
kiedy odsłoniliśmy tablicę przy ul. Sienkiewicza, kiedy Prezydent Artwiński 
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został odznaczony pośmiertnie orderem. Od tego czasu pukaliśmy do bardzo 
wielu instytucji i osób prywatnych. Szczególnie wdzięczny jestem za to pani 
dyrektor Biura Rady Miejskiej, pani Ewie Noduli, która osobiście zaangażowała 
się w te działania. Efektem tego jest zebranie kilkudziesięciu pamiątek. Sa to 
fotografie, dokumenty oraz kilkadziesiąt odpisów aktów Stanu Cywilnego 
związanych z najbliższą rodziną Prezydenta Artwińskiego. Są również zdjęcia 
z grobów, gdzie te osoby są pochowane. Jest to, mam nadzieję, bardzo istotne 
uzupełnienie zbiorów jakie posiada nasze muzeum. Mam nadzieję, że wszyscy 
kielczanie będą mogli z tymi dokumentami zapoznać się.  
 
Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc 
Chciałbym państwu bardzo podziękować, za tak wspaniały dar. Te dokumenty, 
eksponaty uzupełnią zbiory muzeum. Uzupełnią to, co w tej chwili posiadamy. 
Muzeum Historii Kielce opracowuje biografię Prezydenta Stefana Artwińskiego. 
Książka powinna się ukazać do końca bieżącego roku. Sądzę, że wszystko to, co 
dostaliśmy dzisiaj, na pewno w znaczący sposób uzupełni nasze informacje. 
W miarę możliwości, jak najszybciej, udostępnimy społeczeństwu tą 
dokumentację zarówno na stałej wystawie historycznej jak i naszej stronie 
internetowej.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jednocześni uprzedzam, że pani Ewa nie powiedziała ostatniego słowa w tej 
kwestii. Jesteśmy na dobrej drodze, aby jeszcze wzbogacić zbiory Muzeum 
Historii Kielc.  
 
Otrzymałem od Wojewody Świętokrzyskiego informację, którą postaram się 
przedstawić państwu w skrócie. W związku ze zbliżającym się terminem 
składania oświadczeń majątkowych uprzejmie przypominam, że stosownie do 
przepisów ustawowych, oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami 
podatkowymi według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku należy złożyć 
u Przewodniczącego Rady a pozostałe osoby u Wojewody Świętokrzyskiego do 
dnia 30 kwietnia 2010 roku. W związku z powyższym, uprzejmie proszę 
o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność oraz rzetelność wypełniania 
oświadczeń majątkowych. Wypełnianie wszelkich rubryk oświadczenia, 
wpisywanie każdorazowo w sytuacji uzasadnionej słów „nie dotyczy” i nie 
pozostawianie nie wypełnionych rubryk. Bardzo państwa proszę o to, aby 
materiały, które zostaną przekazane przez pracowników Biura Rady Miejskiej 
zostały wypełnione rzetelnie, starannie i złożone w terminie do 30 kwietnia na 
moje ręce, bądź zostały wysłane najpóźniej w dniu 30 kwietnia na mój adres.  
Interpelacje między sesjami złożyli radni: Adam Jaskóła, Dariusz Kozak 
i Robert Siejka. 
Informuję Wysoką Radę, że w turnieju piłki nożnej na inaugurację sezonu 
Korony, drużyna radnych, zajęła najbardziej niepopularne miejsce – pierwsze 
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poza pudłem. Ale biorąc pod uwagę, że w turnieju brały udział cztery mocne, 
równorzędne drużyny, nasz występ należy uznać za spory sukces. Liczymy na 
to, że Korona pójdzie w nasze ś lady i spróbuje powalczyć o czwarte miejsce. 
Pokazaliśmy im jak to się robi. Reprezentowali nas: Zbigniew Piątek, Jacek 
Nowak, Darek Kozak, Zbyszek Marcinkowski, Jarek Karyś, Daniel Walas 
i moja skromna osoba. Puchar chwilowo zawłaszczył sobie Przewodniczący 
Jarosław Karyś, ale deklaruje że go odda.  
 
Do pkt. 5 
 
Janusz Koza Sekretarz Miasta przedstawił Informację o pracach Prezydenta 
Miasta miedzy Sesjami Rady Miejskiej w Kielcach.  
 

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

(od 18 lutego 2010 r. do 18 marca 2010 r.) 
 
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2010 
roku wydałem: 
I.  51 zarządzenia dotyczące: 

1) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce – Nr 56/2010, 
2) zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – 
Nr 67/2010, Nr 71/2010, Nr 72/2010, Nr 75/2010, Nr 86/2010, Nr 99/2010, Nr 100/2010, 

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok – Nr 68/2010, Nr 76/2010, Nr 79/2010,  

4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2010 roku – Nr 55/2010, 

5) powołania Komisji: 
a) Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 13 
w Kielcach – Nr 57/2010, 

b) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników 
majątku ruchomego – Nr 58/2010, 

c) do rozpatrzenia wniosków stypendiów za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych – Nr 69/2010, 

d) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego – Nr 98/2010, 

6) przyznania stypendiów sportowych w roku 2010 za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych – Nr 70/2010, Nr 73/2010, 

7) regulaminu premiowania Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kielcach – Nr 74/2010, 
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8) ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 2010 roku – 
Nr 77/2010, 

9) zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Miasta Kielce – Nr 78/2010, 

10) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Kuchni 
Cateringowej w Kielcach – Nr 87/2010, 

11) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w Kielcach na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kielce położonych 
w Kielcach: 
a) przy ulicy Nowy Świat – Nr 50/2010, 
b) przy ulicy Sabinówek – Nr 51/2010, 
c) przy ulicy Mostowej – Nr 52/2010, 
d) przy ulicy Okrzei – Nr 53/2010, Nr 54/2010, 

12) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach: 
a) przy ulicy Brzechowskiej – Nr 59/2010, 
b) przy ulicy Żeromskiego – Nr 60/2010, 
c) przy ulicy Śląskiej – Nr 61/2010, 
d) przy Al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 62/2010, 
e) przy ulicy Grunwaldzkiej – Nr 63/2010, Nr 85/2010, 
f) przy ulicy Świerkowej – Nr 64/2010, 
g) przy ulicy Tatrzańskiej – Nr 65/2010, 
h) na terenie osiedla Dąbrowa II – Nr 80/2010, 
i)  przy Alei Solidarności – Nr 81/2010, 
j)  przy ulicy Domki – Nr 82/2010, 
k) przy ulicy Grochowej – Nr 83/2010, Nr 84/2010 

13) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 
zarządzania, zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Kusocińskiego 51 oraz nowo wybudowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  – Nr 66/2010, Nr 88/2010, 

14) oddania w administrację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kielcach nieruchomości położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka – Nr 89/2010, 
b) przy ulicy Szczecińskiej – Nr 90/2010, 
c) przy ulicy Pakosz – Nr 91/2010, 
d) przy ulicy Janusza Kusocińskiego – Nr 92/2010, 
e) przy ulicy Żytniej – Nr 93/2010, 
f) przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego – Nr 94/2010, 
g) przy ulicy Krakowskiej 72 – Nr 95/2010, 
h) przy ulicy Okrężnej i ulicy Bocznej – Nr 96/2010, 
i)  przy ulicy Jana Karskiego i ulicy Narciarskiej – Nr 97/2010, 
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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 22 projektów uchwał Rady 
Miejskiej.” 

 
Janusz Koza Sekretarz Miasta przedstawił Sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 2009. 
 

„SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce w roku 

2009. 
 

W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce funkcjonowała 
w składzie powołanym Zarządzeniem nr 34/07 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 
8 lutego 2007 roku. W skład Komisji wchodzili: 
1/ Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce, przewodniczący Komisji 
2/ Pan Witold Borowiec - radny Rady Miejskiej w Kielcach 
3/ Pan Mariusz Goraj - radny Rady Miejskiej w Kielcach 
4/ Pan Andrzej Sygut - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
5/ Pan Krzysztof Przybylski - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce 
6/ Pan Piotr Wójcik - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 
7/ Pan podinsp. Michał Domaradzki - Komendant Miejski Policji w Kielcach 
8/ Pan nadkom. Jarosław Kosik - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach 
9/ Pan st. bryg. Ryszard Kępiński - Komendant Miejski Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach 
10/ Pan Władysław Kozieł - Komendant Straży Miejskiej w Kielcach  
11/ Pan Leszek Osterczy - kierownik Referatu Profilaktyki w Wydziale Edukacji 

i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta w Kielcach 
W roku 2009 Komisja odbyła 3 posiedzenia robocze. Odbyły się one w dniach: 
1/  25 lutego 2009 roku  
2/  4 września 2009 roku  
3/  30 listopada 2009 roku 
 
1. Posiedzenie w dniu 25 lutego 2009 roku. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pani prokurator Ewa Hajdenrejch - 
przedstawiciel Prokuratora Rejonowego Kielce - Wschód oraz przedstawiciele 
KS Korona Kielce Panowie Robert Dybka i Marcin Stasieczek. 
W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w mieście 
w związku z zaistniałym w dniu 21 lutego 2009 roku w hali sportowej VI liceum 
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Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach incydentem 
wtargnięcia do tej hali kilkudziesięcioosobowej grupy napastników, 
posługujących się barwami klubu piłkarskiego Legia Warszawa, którzy 
przebywającym w hali kibicom Korony Kielce siłą odebrali emblematy klubu 
Korona, kilku z nich pobili po czym zbiegli z miejsca zdarzenia. Zdarzenie to 
oceniono między innymi w aspekcie potencjalnej eskalacji konfliktu 
i ewentualnych, dalszych naruszeń bezpieczeństwa i porządku w mieście, 
głównie podczas rozgrywek ligowych. 
Pani prokurator Ewa Hajdenrejch poinformowała, że w związku z tym 
zdarzeniem Prokuratura Rejonowa Kielce - Wschód prowadzi postępowanie 
mające wyjaśnić okoliczności i ustalić sprawców tego incydentu. Stwierdziła, że 
podstawową trudność stanowić będzie brak imiennego zawiadomienia 
o przestępstwie z uwagi na to, że napadnięci kibice Korony Kielce takiego 
zawiadomienia nie złożą. 
Komendant Miejski Policji w Kielcach Pan podinsp. Michał Domaradzki 
poinformował o stanie zaawansowania czynności policyjnych, mających na celu 
ustalenie sprawców i zatrzymanie ich. 
Panowie Krzysztof Przybylski - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Kielcach oraz Robert Dybka - dyrektor ds. 
bezpieczeństwa klubu Korona Kielce zaproponowali przedstawicielowi 
prokuratury oraz przedstawicielom Policji ukierunkowanie czynności 
wykrywczych w tej sprawie na przestępstwie rozboju popełnionego na szkodę 
nieznanych osób bowiem oczywistym jest, że nikt ze środowiska kibiców nie 
złoży imiennego zawiadomienia o przestępstwie zaś obowiązujące prawo 
umożliwia zastosowanie takiej formuły. 
Prezydent Kielc Pan Wojciech Lubawski ocenił, że od determinacji kieleckich 
organów ścigania zależy to czy sprawcy tego typu bandyckich oraz podobnych 
incydentów nadal terroryzować będą środowiska normalnych kibiców widowisk 
sportowych w Polsce. 
Komisja uznała, że społeczeństwo Kielc musi być niezwłocznie informowane 
przez organy ścigania o postępach w tej sprawie. Będzie to bowiem istotny 
element społecznej oceny bezpieczeństwa w mieście. 
W drugiej części posiedzenia omówiono przygotowania kieleckich służb 
porządkowych oraz komunalnych do rozgrywek ligowych oraz planowanych 
imprez o charakterze masowym. 
 
2. Posiedzenie w dniu 4 września 2009 roku. 
 
W trakcie posiedzenia Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach 
kom. Mirosław Dryjas przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku 
w Kielcach w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 roku. W okresie tym 
kielecka Policja odnotowała 30 - procentowy spadek przestępstw o charakterze 
ulicznym. Kierujący posiedzeniem Zastępca Prezydenta Kielc Pan Andrzej 
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Sygut podkreślił konieczność dalszego koncentrowania się na natychmiastowej 
reakcji kieleckich służb porządkowych na zdarzeniach jakie mają miejsce na 
ulicach miasta. Tylko takie postępowanie - jego zdaniem może umacniać 
u mieszkańców poczucie bezpieczeństwa. 
Komisja oceniła, że odnotowany spadek zdarzeń ulicznych jest w dużej mierze 
efektem zwiększonej o 16 procent liczby patroli na ulicach Kielc. Jest to 
wynikiem wprowadzenia systemu służb ponadnormatywnych dla kieleckich 
policjantów. Służby te finansowane są ze środków gminy Kielc. Komisja 
sformułowała pod adresem Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta 
Straży Miejskiej w Kielcach następujące wnioski: 

− utrzymanie dotychczasowych kierunków pracy oraz zadań służb 
patrolowych 

− skoncentrowanie uwagi zespołów mieszanych Policji i Straży Miejskiej, 
obsługujących fotoradary również na ulicach osiedlowych oraz częstsze 
niż dotąd sięganie po narzędzie sholowywania aut zaparkowanych 
w miejscach zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników dróg 
i tamujących ruch 

W drugiej części posiedzenia Pan Piotr Wójcik - dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg w Kielcach przedstawił informację o nowych organizacjach ruchu 
drogowego wprowadzanych w związku z rozpoczynającymi się w Kielcach 
inwestycjami i remontami drogowymi. Przede wszystkim dotyczy to zamknięcia 
do remontu mostu Herbskiego oraz remontu ulicy Sandomierskiej. 
Poinformował, że każdorazowe wprowadzanie nowych organizacji ruchu 
drogowego w Kielcach zawsze poprzedzone jest dokładnymi pracami roboczego 
zespołu ds. BRD /bezpieczeństwa ruchu drogowego/. W skład tego zespołu od 
lat wchodzą przedstawiciele Prezydenta Kielc, kieleckiej Policji drogowej 
i prewencyjnej, Straży Miejskiej oraz pracownicy MZD. Na posiedzenia 
zespołu, który spotyka się przynajmniej raz w miesiącu, często zapraszani są 
także przedstawiciele podmiotów, których wprowadzane organizacje ruchu 
dotyczą. Są to między innymi przedstawiciele MPK, ZTM, społeczności 
lokalnych, osiedlowych. 
Komisja zapoznała się z planowanymi organizacjami ruchu drogowego na ten 
okres oraz przedsięwzięciami podjętymi w tym zakresie przez miejskie służby 
porządkowe. Przedstawione przez przedstawicieli służb porządkowych 
informacje Komisja zaaprobowała zalecając jednocześnie nieustanne 
monitorowanie sytuacji i wprowadzanie korekt w sytuacji gdy okazują się one 
niezbędne. 
 
3. Posiedzenie w dniu 30 listopada 2009 roku. 
 
W ramach tego posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z założeniami 
projektu budżetu gminy. Kielce na rok 2010 w dziale- „Bezpieczeństwo 
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publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Komisja zaaprobowała przedstawiony 
projekt budżetu w tym dziale.” 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia 
Będzie to głos skierowany do pana Prezydenta a właściwie do jego urzędników 
odpowiedzialnych za zakres, po którym za chwilę powiem. Sprawa dotyczy 
mostu przepustowego na rzece Lubrzance, na ulicy Zielnej. Sprawa z pozoru 
błaha i wydawać by się mogło, że mało istotna. Może faktycznie tak jest dla nas 
albo dla pana Prezydenta ale na pewno nie dla ludzi, którzy tam mieszkają. 
Pierwszą interpelację w tej sprawie złożyłem w 2006 roku, jeszcze 
w poprzedniej kadencji. W międzyczasie tych interpelacji i korespondencji 
z różnego rodzaju miejskimi instytucjami nazbierała mi się spora teczka. 
Miałem je dzisiaj przynieść ale myś lę, że służby pana Prezydenta, jeżeli chodzi 
o buchalterię są na tyle sprawne, że sobie je odnajdą i wyczytają meritum 
sprawy. Zadzwonił do mnie przedstawiciel mieszkańców ulicy Zielnej. Nie 
rozmawialiśmy zbyt długo o meritum sprawy. Dobrze się stało panie Sekretarzu, 
że pan, w tym punkcie: Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa, bo właśnie 
o bezpieczeństwie, za chwilę chcę powiedzieć. Ja się nie znam na mostach ale 
nie trzeba się znać na mostach, żeby wiedzieć, że jeżeli przepust ma połowę 
szerokości koryta rzeki i da się go zablokować gałęziami bądź innymi 
śmieciami, które po tej rzece płyną w sporej ilości, to przy najbliższych, 
pierwszych większych opadach, wszystkie domy, które znajdują się w osi tej 
jezdni, bądź w jej okolicy są zalane. Ja tam byłem i panu panie Sekretarzu, 
panom Wiceprezydentom a szczególnie panu Prezydentowi Lubawskiemu 
również polecam wycieczkę w tamte rejony, jeżeli państwo wiedzą gdzie jest 
ulica Zielna. Jeżeli nie wiedzą, ja chętnie zaprowadzę. Proszę, żeby ktoś zadbał 
o bezpieczeństwo tych mieszkańców. Żeby ktoś wreszcie się tam przejechał, 
zobaczył linię zatopową na tych domach, które tam są, która sięga nawet 80-90 
centymetrów. One są na fasadach domów, łatwo je zauważyć. Ten swój wywód, 
przedstawiciel mieszkańców zakończył takim stwierdzeniem, ja nie wiem czy 
ono było adresowane do mnie, bo tłumaczyłem że zabiegam o to od pięciu lat, 
ale skończył takim sformułowaniem, które niech będzie swoistym memento dla 
wszystkich, którzy siedzą, zwłaszcza dla młodzieży która chce się zaangażować 
w działalność polityczną, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami: „Jeś li nie 
potrafisz, nie pchaj się na afisz”. Jedźcie tam panowie i zobaczcie jak wygląda 
ulica Zielna.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Wysłuchując sprawozdanie przedstawione przez pana Sekretarza, chciałem 
pogratulować Komisji że zebrała się trzy razy. Kiedyś zbierała się raz w roku 
albo wcale. Przypomnę, że to właśnie pan Mariusz Goraj reprezentuje Radę 
w tej Komisji. Ponieważ pan radny, w ciągu roku nie przekazywał żadnych 
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sygnałów o pracy w tej Komisji, bardzo bym prosił, panie Przewodniczący, aby 
ten materiał w wersji elektronicznej został nam udostępniony. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Chcę się odnieść w dwóch, trzech zdaniach do informacji, jakie usłyszeliśmy od 
pana Sekretarza i pana Przewodniczącego. Chcę złożyć takie pytanie do pana 
Sekretarza: czy w czasie ostatniej wizyty pani Minister Edukacji, odbyło się 
spotkanie Prezydenta lub Wiceprezydenta z panią Minister? Mam na myś li 
chociażby działania w kierunku pozyskania środków finansowych na oświatę. 
To było ważne wydarzenie w dziejach miasta Kielc w ostatnich dwóch 
tygodniach. Ważnym wydarzeniem, również w Kielcach, było otwarcie 
w Kielcach XV Targów Edukacja. Na targi przybyli przedstawiciele z całej 
Polski. Zdziwiło nas, bo było kilku radnych, że nikt z samorządu Miasta Kielc, 
nie zabrał głosu, nie powitał tych ludzi, którzy tu przybyli. Przecież chodzi tu 
o miasto, miasto wojewódzkie, miasto gdzie jest gmina, gdzie jest powiat, gdzie 
jest województwo i jest właściciel targów czyli samorząd. Sugeruję panie 
Przewodniczący, abyście odbyli takie spotkanie, gdzie należałoby pokazywać 
nie tylko Prezydenta Kielc ale również Radę a pan jest przecież reprezentantem 
rady. Pan nas wszystkich reprezentuje. Ja uczestniczę w wielu spotkaniach 
w innych samorządach, gdzie również mówi się, że na tej uroczystości, 
spotkaniu, są również radni. To też świadczy dobrze o samorządzie, który 
reprezentuje przecież wszystkich mieszkańców.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Postaram się, żeby ten zwyczaj był zmieniony. Jeśli radni będą na imprezach 
targowych, żeby byli w jakiś sposób przywitani. Jeśli chodzi o listę mówców, 
nie wiem czy uda mi się na ten afisz wepchnąć. Bardzo panu dziękuję, że w ten 
sposób chciał pan docenić rolę samorządu i jego uprawnienia właścicielskie 
w stosunku do Targów. Czy pan Prezydent odniesie się do pierwszego pytania? 
 
Andrzej Sygut, zastępca Prezydenta Miasta 
Odpowiadając na pierwsze pytanie. Tak, odbyło się takie spotkanie. Jeżeli 
chodzi o post scriptum do drugiego problemu, byłem na otwarciu Targów 
Edukacja, ale w sytuacji kiedy w imieniu pięknej, jak to podkreślano w każdej 
wypowiedzi, pięknej ziemi kieleckiej, ziemi świętokrzyskiej witali: pani 
Wojewoda, pan Marszałek uznałem iż nie będę robił tego po raz trzeci. Rzecz 
wyglądała by już niesmacznie.  
 
Do pkt. 6 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty 
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uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię 
Komisji. Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły 
opiniowania tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę 
mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Do pkt. 6.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. 
(projekt Nr 1) 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie planu dochodów budżetu 
miasta na 2010 rok o kwotę 7.400.504 zł. Spowoduje zwieszenie planu 
wydatków łącznie o kwotę 8.518.781 zł w tym plan wydatków bieżących 
o 4.551.519 zł, plan wydatków majątkowych zwiększy o kwotę 3.967.262 zł. 
Ponadto spowoduje ten plan zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 
2010 rok, zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
Spowoduje też zwiększenie planów dochodów budżetu miasta o kwotę 
1.118.277 zł. 
Najbardziej istotne propozycje zmian są następujące: 
Proponujemy z wydatków niewygasających kwotę 100.000 zł, są to środki, 
które nie zostały wykorzystane przez Miejski Zarząd Dróg przeznaczyć na 
dofinansowanie budżetu Miejskiego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na 
wypłatę nagród jubileuszowych i dodatków stażowych dla pracowników. 
W związku z tym, że został pozytywnie rozpatrzony wniosek przekazany do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związany z realizacją 
w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg na lata 2008-2011, 
wpłynęła na nasz rachunek kwota 1.550.000 zł. Środki te proponujemy 
przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa ulicy Romualda 
w Kielcach w kwocie 450.000 zł, natomiast na drugie zadanie Przebudowa 
i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Pawiej do ulicy Łódzkiej 
w Kielcach, kwotę 1.100.000 zł.  
Istnieje potrzeba sfinansowania drugiego etapu przebudowy Amfiteatru 
Kadzielnia. Jest to zadanie współfinansowane środkami unijnymi. Chodzi o to, 
że tam zapewnić dostęp do toalet, zrealizować zadanie związane z budową 
toalet, które miałyby służyć nie tylko uczestnikom imprez organizowanych 
w amfiteatrze ale również osobom odwiedzającym tą część miasta. Środki 
w wysokości 2.000.000 zł proponujemy pozyskać i zapisać jako zwrot z Urzędu 
Skarbowego VAT-u jaki będzie wpływał z racji realizacji tego zadania 
inwestycyjnego przez jednostkę.  
Ponadto, chcę państwa poinformować, że Minister Finansów przyznał 
dodatkową subwencję oświatową, per saldo (zwiększenie dla powiatu, 
zmniejszenie dla gminy) dla miasta w kwocie 3.336.786 zł. Środki te 
proponujemy przeznaczyć w części na remonty w szkołach podstawowych 
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i liceach ogólnokształcących oraz na dotację dla szkół niepublicznych 
w związku ze wzrostem stawek oraz liczby uczniów w tych szkołach.  
Rozpoczyna się realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesny absolwent. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych 
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki”. Jest to projekt, który będzie 
realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi 
im. C. K. Norwida. Kwota 282.133 zł – są to środki, które miasto otrzymało 
jako dotację rozwojową na realizację tego programu. Zachodzi zatem potrzeba 
wprowadzenia tych środków po stronie dochodów i po stronie wydatków.  
Ponadto projekt zawiera: 
Zwiększenie planu przychodów i wydatków budżetowych. Z tytułu wolnych 
środków, jako nadwyżki z lat poprzednich pozostała kwota 969.065 zł 
i proponujemy je przeznaczyć na: 
− Wyposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17.  
− Zobowiązania przejęte przez miasto Kielce po zlikwidowanym Szpitalu 

Miejskim św. Aleksandra. Chodzi o to, że trzeba zrealizować płatność 
wynikającą z wyroku sądowego. 

− Na realizację profilaktycznego programu szczepień dla mieszkańców Kielc. 
− Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  
− Na zobowiązania przejęte przez miasto po zlikwidowanych samodzielnych 

zakładach opieki zdrowotnej. 
− Na pokrycie kosztów wynajmowanych od Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych na potrzeby Kieleckiego Teatru Tańca 550 metrów 
kwadratowych powierzchni parkingu przy placu konstytucji. Chcemy 
przebudować te pomieszczenia żeby tam Kielecki Teatr Tańca mógł 
prowadzić działalność dla mieszkańców miasta, związaną między innymi 
z nauką tańca. 

Pozostałe środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - ogród botaniczny – 
kwota 68320 zł. 
Projekt zawiera zapisy związane z likwidacją rezerwy budżetowej i ogólnej 
rezerwy budżetowej, na następujące zadania: 
− dotację podmiotową dla Domu Kultury Zameczek 
− dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca 
− dotację podmiotową dla Domu Środowisk Twórczych 
Proponujemy również przenieść w ramach wydatków inwestycyjnych kwoty 
100.000 zł z zadania pod nazwą „adaptacja części budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 76” z przeznaczeniem na 
utworzenie zakładu opiekuńczego. Tą kwotę 100.000 zł chcielibyśmy 
wykorzystać na zadanie pod nazwą: „przebudowa węzła cieplnego w budynku 
Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji”. Chodzi o to, że istniejący 
tam kocioł potrzebuje natychmiastowego remontu.  
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Pozostała część projektu związana jest ze zmianami nazw zadań inwestycyjnych 
oraz koniecznością dokonania zmian w planach jednostek budżetowych 
w zadaniach pozabudżetowych.  
Autopoprawka Nr 1 dotyczy przede wszystkim kwoty 200.000 zł. Są to środki 
niezbędne dla Wydziału Nieruchomości i Geodezji na zakup sprzętu 
komputerowego, który jest konieczny i map numerycznych. Zakupu tego, jak 
i innych składników majątku miasta miałby dokonać Zakład Obsługi Urzędu 
Miasta. 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Mam pytanie nie do pani Skarbnik, tylko do pani dyrektor Geoparku Kielce. 
Proszę o rozwinięcie propozycji zwiększenia planu dochodów o 2.000.000 zł na 
Geopark Kielce celem budowy toalet oraz kanalizacji sanitarnej. Uzasadnienie, 
które znajduje się w projekcie uchwały, moim zdaniem, jest lakoniczne: 
„zachodzi konieczność przystosowania dokumentacji drugiego etapu 
przebudowy Amfiteatru Kadzielnia, na bardziej funkcjonalny układ rozwiązań 
konstrukcyjnych w celu zapewnienia dostępu do toalet zarówno uczestnikom 
imprez masowych organizowanych w amfiteatrze jak również odwiedzających 
to miejsce.” Proszę o rozwinięcie tego uzasadnienia. Moim zdaniem od 
początku było wiadomo, że trzeba zapewnić uczestnikom i innym osobom, 
odwiedzającym amfiteatr, toalety.  
 
Elżbieta Czajkowska dyrektor Geoparku Kielce 
Temat ten został wpisany jako temat jednoroczny – budowa toalet przy Alei 
Legionów. Jest to drugi etap budowy amfiteatru. Pierwszy etap jest finansowany 
ze środków unijnych, drugi etap, który miał być finansowany z PPP. Ponieważ 
do tego nie doszło, w tej chwili doszliśmy do wniosku że budowa toalet jest 
niezbędna i wyprzedzająco należało to zrobić a nie czekać na inwestora, który 
wybuduje tam szalet wraz z restauracją, kawiarnią. Dlatego z dokumentacji, 
która już istniała wyciągnęliśmy część dokumentacji zawierającą toalety i to 
chcemy zrealizować. Jak wiemy w tym miejscu jest bardzo duży ruch i toalety 
są tam niezbędne. Jest to lokalizacja między jednym a drugim stadionem. 
Potrzebne nam są te pieniądze żeby te toalety wykonać. Będą one tak 
zlokalizowane, że nie będą kontrastowały z otoczeniem. Dostosujemy je 
konstrukcyjnie tak, aby mogli z nich korzystać uczestnicy imprez na Kadzielni 
jak również przechodnie, turyści. Będą dwa bezkolizyjne wejścia. Jeżeli będą 
uczestnicy imprez i ktoś będzie przechodził to również może z nich skorzystać. 
Będzie osobne wejście. 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Ja bardzo precyzyjnie zadałem pytanie. Jestem z wykształcenia inżynierem 
i tylko takie pytania, precyzyjnie potrafię zadawać. Chodziło mi nie o to, czy są 
zasadne. Uzyskałem od pani częściową odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje, 
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że był drugi etap planowany w partnerstwie publiczno prywatnym. Ponieważ 
ociągały się sprawy miasto bierze na swoje barki tą inwestycję. Zasadności 
toalet nikt nie kwestionował i nie kwestionuje. 
 
Radny Jan Gierada 
W koszt wliczone są toalety dla mężczyzn i dla kobiet? 
 
Elżbieta Czajkowska dyrektor Geoparku Kielce 
Dodam jeszcze, że toalety będą zrobione z tworzywa wandaloodpornego. Tak 
chcemy to zrobić.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Reasumując tą sprawę myś lę że przydadzą się te obiekty. Tym bardziej, że są 
zlikwidowane toalety, które były na Rynku. 
 
Elżbieta Czajkowska dyrektor Geoparku Kielce 
Przez miasto jest przygotowana koncepcja lokalizacji toalet miejskich. Również 
jedna z toalet jest proponowana w tamtym rejonie. W tamtym rejonie obecnie 
nie ma toalety publicznej.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Najmocniej przeprasza, ale moje pytanie było bardzo poważne. Chodzi o dwa 
miliony i nie chciałbym żeby skończyło się to śmiechem. Rozumiem, że pomysł 
na dwa miliony w Partnerstwie Publiczno Prywatnym nie wypalił i tu 
oczekiwałem też uzasadnienia dlaczego nie wypalił.  
 
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 XLVII/1123/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jestem państwu winien jeszcze jedną informację. Krótkie sprawozdanie 
z historycznego wydarzenia, jakim było otwarcie Konsulatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Winnicy, do którego otwarcia wydatnie przyczynił się samorząd 
Kielc, zostanie złożone przez pana Przewodniczącego Tomasza Boguckiego 
w punkcie „sprawy różne”. W tym też punkcie przedstawię państwu 



 20 

sprawozdanie z obchodów dwudziestolecia samorządu terytorialnego w Polsce, 
z mojej wizyty w Poznaniu.  
 
Do pkt. 6.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. 
(projekt Nr 2) 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zmniejszenie planu dochodów 
majątkowych budżetu o kwotę 6.015.743 zł zwiększy plan wydatków 
majątkowych o kwotę 2.880.137 zł. Zwiększy plan przychodów miasta 
o 8.895.880 zł. Projekt wiąże się ze zmianami w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym. Podłożem tych zmian jest fakt, że Miejskie Zarząd Dróg jako 
wykonawca zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład dużego projektu 
współfinansowanego z Unii Europejskiej, związanego z rewitalizacją 
śródmieścia Kielc, jest gotowy do ogłoszenia przetargu na zadania których 
tytuły za chwilę wymienię. W związku z tym trzeba zmienić w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym źródła finansowania tych zadań inwestycyjnych po 
to, żeby można było ogłosić przetargi. Część z nich jest zapisana jako 
finansowanie środkami własnymi miasta a część środkami unijnymi. Są to 
zadania: 
− rewitalizacja śródmieścia Kielc, przygotowanie infrastrukturalne terenu pod 
śródmiejską zabudowę obszar w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sinicznej, 
IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ulic Nowy Świat 
i IX Wieków Kielc. (kwota 3.718.243 zł) 

− budowa ulicy Nowosilnicznej, odcinek od ulicy Warszawskiej do placu 
Świętego Wojciecha. (2.297.500 zł) 

− zagospodarowanie miejskiej przestrzeni publicznej – przebudowa ulicy 
Planty. (2.880.137 zł) 

Zmiany te dotyczą zmian źródeł finansowania i w związku z tym nastąpią 
również zmiany po stronie dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, 
przychodów.  
Kiedy zostanie podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych tego 
dużego projektu, związanego z rewitalizacją śródmieścia Kielc, wydatki te, 
które należą do kwalifikowanych, zostaną zrefundowane ze środków unijnych.  
Autopoprawka jest związana z tym, że wpływają środki w wysokości 2.355.774 
zł do budżetu miasta. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pod 
nazwą „działanie szansą na przyszłość” w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki, które będą do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Należy zapisać tą kwotę po stronie dochodów i wydatków, po to żeby 
można było podejmować już działania.  
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 XLVII/1124/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok. 
 
Do pkt. 6.3 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Tan projekt dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 
w wysokości 80.000.000 zł. Byłyby to środki przeznaczone na pokrycie deficytu 
miasta w 2010 roku. Przypomnę, że ten deficyt wynosi 200.000.000 zł. Chcemy 
go pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 223.000.000 zł. Oprócz 
wolnych środków, jako nadwyżki, środków w wysokości prawie 29.000.000 zł. 
Jak państwo pamiętacie z poprzednich sesji, 100.000.000 zł z tej kwoty mamy 
już zabezpieczone na pokrycie wydatków. Są to umowy zawarte z bankami 
w grudniu ubiegłego roku. Natomiast do pokrycia tego deficytu będziemy 
potrzebować jeszcze 123.000.000 zł. Zachowujemy się rozsądnie i dzisiaj 
prosimy o zgodę na kredyt w wysokości 80.000.000 zł. Przetarg, który będzie 
potrzeba ogłosić, w czasie jednego do dwóch miesięcy, ponieważ w tym 
momencie możemy jeszcze finansować wydatki z kredytu w rachunku 
bieżącym.  
 
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 XLVII/1125/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Do pkt. 6.4 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
Projekt dotyczy długoterminowego kredytu bankowego. Chodzi o to, żeby 
uchwała dawała zgodność wysokości transz jakie już zostały zaciągnięte z tego 



 22 

kredytu i transz jakie będą zaciągnięte w latach następnych. Projekt jest 
związany z umowami zawartymi w roku ubiegłym na realizację zadań 
inwestycyjnych, bo to jest kredyt inwestycyjny. Jego wysokość była powyżej 
183.000.000 zł. Transze dotyczą jeszcze lat 2010 i 2011. 
 
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 XLVII/1126/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego. 
 
Do pkt. 6.5 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu 
długoterminowego. 
Projekt dotyczy preferencyjnego kredytu długoterminowego, który już został 
zawarty przez miasto w 2009 roku ale miał w sobie transze. W związku z tym, 
że się zmienia wykorzystanie kredytu, w 2009 roku inna kwota w 2010 roku 
inna kwota aniżeli ta, która wynikała z uchwał a mamy obowiązek 
dostosowywania uchwały do wysokości kredytów, w związku z tym istnieje 
potrzeba zmiany uchwały. Uchwała zmienia wysokość transz w poszczególnych 
latach.  
 
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 XLVII/1127/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
preferencyjnego kredytu długoterminowego. 
 
Do pkt. 6.6 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
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Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 
Z uwagi na to że pozostały jeszcze środki w kwocie 154.694 zł proszę 
o przyjęcie zmian pozwalających na wykorzystanie tych środków w Centrum 
Profilaktyki i Edukacji. 
 
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 XLVII/1128/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 
 
Do pkt. 6.7 
 
Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultu ry i Sportu 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach. 
Z uwagi na to, że w 2009 roku weszło rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, oraz zmiany nazwy 
ulicy przy której nasz Samorządowy ośrodek Doradztwa Nauczycieli się 
znajduje proszę o przyjęcie zmiany uchwały. W szczególności chodzi o zmianę 
ulicy z Hanki Sawickiej na Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie 
w uzasadnieniu mamy wypisane dlaczego prosimy o zmiany w statucie z uwagi 
na koncepcje wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
dotyczące pozyskania nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz różnego rodzaju 
projektów. Również ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 
 
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 XLVII/1129/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia 
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Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.8 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody 
na okreś lenie wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Kielcach oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych podległych 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
W związku ze zmianą przepisów regulujących kwestie zatrudniania 
i wynagradzania pracowników samorządowych, uchwały, które dotyczyły 
i regulowały te materię, wymienione w treści uchwały, nie są adekwatne do 
obecnej rzeczywistości i powinny utracić moc.  
 
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 XLVII/1130/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał w sprawie 
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na 
określenie wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Kielcach oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych podległych 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.9 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. 
Taka regulacja wynika z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rada 
ma uprawnienie do określenia zadań, które będą realizowane przez powiat 
grodzki Kielce a finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Zgodnie z pewną przyjętą już tradycją, która się spełnia, 
my rekomendujemy Wysokiej Radzie aby przyjąć pełen wykaz zadań, które są 
zapisane w wymienionej ustawie. Jeżeli chodzi o wysokość środków 
przeznaczonych na realizację tych zadań, decyzję w tej kwestii podejmuje 
Prezydent Miasta.  
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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 XLVII/1131/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. 
 
Do pkt. 6.10 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej. 
Projekt reguluje kilka materii: rodzaje usług, które świadczymy naszym 
podopiecznym i klientom, wymiar godzinny usług które możemy świadczyć 
oraz reguluje kwestie odpłatności za te świadczenia które z mocy ustawy są 
odpłatne. Uzależnia odpłatność od takich parametrów jak: koszt usługi oraz 
dochód gospodarstwa, czyli dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby 
gospodarującej samotnie. Tabele są skonstruowane w ten sposób, że odpłatności 
nie są barierą dostępności do tych usług.  
 
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 XLVII/1132/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej. 
 
Do pkt. 6.11 
 
Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1/1 w Kielcach. 
Rzecz dotyczy likwidacji jednostki budżetowej. Powodem tej propozycji jest po 
pierwsze fakt, że osoby, które do tej pory kierowały tym domem dziecka, 
z przyczyn natury osobistej zrezygnowały z prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka. Po drugie postanowiliśmy wykorzystać tą okazję do tego, żeby 
zlikwidować ten rodzaj działalności prowadzonej w formie jednostki 
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budżetowej. Uważamy, że tego typu formuła nie jest adekwatna do działalności, 
która jest prowadzona. Jednym słowem rodzinny dom dziecka to jest obecnie 
taka struktura, w której zatrudnione są zazwyczaj dwie osoby w tym dyrektor 
etc. Jest to zbytek biurokracji i niewiele z tego wynika. Proponujemy aby w tym 
samym miejscu zorganizować rodzinną opiekę dla takiej samej ilości dzieci 
w innej formule zawodowej – rodziny zastępczej. Jest to merytoryczne 
uzasadnienie uchwały. Autopoprawka polega na tym, że postanowiliśmy 
wykreślić paragraf 2 uchwały, w którym są dwa zapisy. Jeden dotyczy losów 
mienia rodzinnego domu dziecka a drugi zobowiązań likwidowanej jednostki 
budżetowej. Po starannym przemyśleniu i przeanalizowaniu tego co stanowi 
mienie dziecka, chcę państwa poinformować że ten dom dziecka to dwa 
połączone mieszkania w bloku, zdecydowaliśmy, że wyposażenie w postaci 
mebli mających po kilkanaście lat skasujemy bądź przekażemy do innych 
placówek typu noclegownie. Skutkiem tego, na dzień likwidacji ta jednostka nie 
będzie posiadała mienia, co znacznie ułatwi i odbiurokratyzuje ten proces. Jeśli 
chodzi o zobowiązania to jesteśmy w stanie tak poprowadzić sprawy, że na 
moment likwidacji jednostka nie będzie miała zobowiązań i roszczeń. 
 
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 XLVII/1133/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy 
ul. Struga 1/1 w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.12 
 
Dominik Kraska, główny specjalista Kieleckiego Parku Technologicznego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do 
obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” terenów położonych 
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
W obecnych czasach kluczowym elementem rozwoju gospodarczego jest 
tworzenie zachęt dla przedsiębiorców w różnej postaci. Jednym z przykładów 
polityki prowadzonej przez miasto jest Kielecki Park Technologiczny. 
Podjęliśmy starania i rozmowy ze strefą ekonomiczną w Starachowicach, że 
należałoby włączyć teren Kieleckiego Parku Technologicznego do strefy 
ekonomicznej. W tej sprawie zostały podjęte kroki. W związku z tym 
pierwszym etapem jest podjęcie przez państwa proponowanej uchwały. 
Kolejnym krokiem będzie wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa 
Gospodarki o włączenie do strefy i mamy nadzieję na uzyskanie takiej zgody. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVII/1134/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” terenów położonych 
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wysoka Rado. Jestem umówiony z naszymi gośćmi obecnymi na sali obrad, że 
umożliwimy im bezkolizyjne wyjście. Zatem ogłaszam pięciominutową przerwę 
w obradach. Dziękuję za obecność uczniom klasy II E z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Kielcach na czele z panią Urszulą Muszyńską. Bardzo 
dziękuję za odwiedziny.  
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady. 
 
Do pkt. 6.13 
 
Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 
usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających 
azbest”. 
Nowela uchwały polega na zamianie źródła finansowania z Gminnego Funduszu 
na środki budżetowe.  
 
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 XLVII/1135/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 
usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających 
azbest”. 
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Do pkt. 6.14 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce. 
Uchwała jest uchwałą porządkującą. Polega na tym by ustalić w postaci aktu 
prawnego, jakim jest uchwała, przebieg dróg gminnych w celu nadania im 
w konsekwencji kolejnych numerów przyporządkowanych do danej kategorii, 
danego rodzaju ulic. Przebieg dróg załączony jest do uchwały. W załączniku jest 
odniesienie do uchwał, które wliczają dane drogi do właściwej kategorii. 
Doprecyzowano również zakresu przebiegu tych dróg w celu nadania im 
kolejnej numeracji.  
 
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 XLVII/1136/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie 
Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 6.15 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta 
Kielce. 
Uchwała jest analogiczna do poprzedniej a dotyczy dróg powiatowych. Zakres 
przebiegu jest pokazany w załączniku oraz jest odniesienie do uchwał 
zaliczających te konkretne odcinki dróg do kategorii dróg powiatowych.  
 
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 XLVII/1137/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie 
Miasta Kielce. 
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Do pkt. 6.16 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
lokalowych położonych w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 23 oraz Jana Pawła 
II 17. 
Osoba fizyczna ma dwa lokale, jeden przy ulicy Żeromskiego 23 w którym 
prowadzi działalność gospodarczą, drugi lokal przy ulicy Jana Pawła II 17. przy 
pierwszym lokalu jest lokal gminy, który jest od wielu lat pusty, w złym stanie 
technicznym. Osoba zaproponowała nam zamianę na lokal przy ulicy Jana 
Pawła II. Ponieważ lokal przy ul. Jana Pawła II 17 jest wyremontowany, będzie 
można go od razu przeznaczyć pod zasiedlenie, natomiast lokal przy ulicy 
Żeromskiego 23 jest w nieco lepszej lokalizacji więc liczymy na ekwiwalentną 
zamianę.  
 
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 XLVII/1138/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych położonych 
w Kielcach przy ulicy Żeromskiego 23 oraz Jana Pawła II 17. 
 
Do pkt. 6.17 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
położonych w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicy Ściegiennego 
i ulicy Witosa. 
Sprawa jest znana szanownym radnym. Anonsowałem na poprzedniej sesji że na 
tej sesji się to znajdzie. Jest to dodanie do dwóch nieruchomości, przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego i Ściegiennego ulicy Witosa, którą proponuje nam 
Społem w zamian za działkę przy ulicy Kazimierza Wielkiego, na której 
zamierza wybudować pawilon handlowy swojej sieci. My dostaniemy 
nieruchomość zabudowaną obecnie byłym budynkiem baru Zajazd 
i nieruchomość o powierzchni 8.000 m2 przy ulicy Witosa, którą w najbliższym 
czasie będziemy mogli sprzedać.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr XLVII/1139/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach 
przy ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicy Ściegiennego i ulicy Witosa. 
 
Do pkt. 6.18 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Targowej i Alei IX Wieków 
Kielc. 
Sprzedajemy niewielki kawałek działki o łącznej powierzchni niecałych 300 m2. 
Będzie on przeznaczony na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiadującej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, którą właściciel chce 
urządzić od strony ulicy Targowej. Od strony ulicy Warszawskiej jest to 
niemożliwe.  
 
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 XLVII/1140/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
położonych w Kielcach przy ulicy Targowej i Alei IX Wieków Kielc. 
 
Do pkt. 6.19 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Wapiennikowej 
w Kielcach. 
Środki na nabycie nieruchomości pochodzą z pozycji budżetowej dotyczącej 
rozbudowy ulic usprawniających powiązania komunikacyjne – rozbudowa ulicy 
Wapiennikowej. Uchwała dotyczy nieruchomości zabudowanej. Jest to 
budynek, który w tej chwili jest w świetle pasa drogowego dwupasmowej części 
ulicy Wapiennikowej. Pojawiła się możliwość wykupienia na zasadach umowy 
cywilno – prawnej i aktu notarialnego. Chcemy wyburzyć ten budynek 
i w konsekwencji będzie to ułatwienie do dalszego realizowania tej inwestycji, 
czyli rozbudowy ulicy Wapiennikowej. Jednocześnie osoby tam zamieszkałe 
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będą miały więcej czasu na opuszczenie tego budynku. Jest to uzasadnione 
i bardzo proszę o podjęcie uchwały. 
 
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 XLVII/1141/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy 
ul. Wapiennikowej w Kielcach. 
 
Do pkt. 6.20 
 
Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zagnańskiej 
w Kielcach. 
Uchwała dotyczy niewielkiego obszaru o powierzchni 33 m2. W przeszłości 
został tam umieszczony kolektor kanalizacji deszczowej o przekroju 800mm. 
Żeby uniknąć sprawy wypłaty odszkodowań za umieszczenie urządzenia, za 
spadek wartości działki, uzyskaliśmy kompromis i zgodę na to, że właściciel 
sprzeda nam ten kawałeczek. Doprowadzi to do polubownego zakończenia 
sprawy bez jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań wobec gminy Kielce. 
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 XLVII/1142/2010  z dnia 
18 marca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy 
ul. Zagnańskiej w Kielcach. 
 
Do pkt. 7 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Alicja Obara, 
2. Jan Gierada. 
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Do pkt. 8 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Jak państwo wiedzą, 26 lutego 2010 roku, został uroczyście otwarty Konsulat 
Generalny w Winnicy. W uroczystości wzięły udział władze państwowe 
zarówno ze strony Rzeczpospolitej Polskiej jak i z Ukrainy. Był obecny 
Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy. Obaj zgodnie podkreślali, 
że ogromny lobbing ze strony Rady Miasta i Prezydenta Miasta Kielce 
spowodował, że decyzja o wyborze nowej lokalizacji dla trzech okręgów na 
Ukrainie, była wskazana na Winnicę. 1000 metrów kwadratowych w „Siódmym 
niebie” – tak nazywają konsulat bo się mieści na siódmy piętrze, nad ogromnym 
domem towarowym, hipermarketem, to miejsce, gdzie wszyscy Polacy z Podola 
mogą uzyskać potrzebne dla nich wizy, Karty Polaka. Słowa uznania, 
podziękowania zarówno od władz samorządowych jak i państwowych ze strony 
ukraińskiej i ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla Kielc 
w szczególności, były mocno słyszalne w każdej części tych uroczystości. 
Zarówno w spotkaniach dwustronnych, w których uczestniczyliśmy jak też przy 
tablicy poświęconej Piłsudskiemu i przy złożeniu kwiatów pod tablicą 
Piłsudskiego, jak też później na oficjalnym bankiecie wydanym przez 
Ambasadora RP na Ukrainie. Wszyscy zgodnie podkreślali, że gdyby nie 
zaangażowanie i współpraca miedzy Kielcami a Winnicą nie doszło by do tego. 
Przekazuję wiec miłe, bardzo ciepłe słowa ze strony oficjalnych władz. 
Najlepsze i najciekawsze, najmilsze dla nas były słowa Polaków mieszkających 
w Winnicy i na Podolu, którzy gromadnie uczestniczyli w tej uroczystości. 
Dziękowali, że zaangażowaliśmy się i dzięki nam ten konsulat jest. 
 
Radny Jan Gierada 
Chciałbym poinformować o miłej rzeczy. Na skutek mojej wizyty z zespołem 
kardiologów Szpitala Wojewódzkiego w zeszłym roku, staraniem polaków 
i lekarzy pracujących w szpitalu w Winnicy, dwie osoby pracują już oficjalnie 
w Szpitalu Zespolonym na stażu. Mają już zgodę Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Jest to jedna pani i jeden pan. Pan Wiktor otrzymał stypendium i pracuje od 
wczoraj w szpitalu. Otrzymuje posiłki i zamieszkanie. Natomiast pani doktor 
i kończy staż, będzie robiła specjalizację z okulistyki. Ma przyjechać do nas 
dyrektor szpitala i zobaczyć jak to u nas wygląda. Różnice są duże, oczywiście 
na korzyść szpitala kieleckiego. Operowaliśmy na jego prośbę jego kolegę, była 
to bardzo trudna operacja. Leżał dość długo, jak po takiej operacji bo aż dwa 
tygodnie. Później wyjechał do domu. Dzwonił i życzył mi, żebym żył 150 lat. 
Powiedziałem mu, że jak będę żył 150 lat, to niech on przedzwoni.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tablica, którą jakiś czas temu samorząd kielecki ufundował i doprowadził do 
wmurowania jej w Winnicy, poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
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jest coraz bardziej popularnym miejscem spotkań patriotycznych naszych 
rodaków. Mają w tej chwili gdzie się spotkać i złożyć kwiaty, zapalić znicze. 
Jest to dla nich bardzo istotne. Mam nadzieję, że również dla was jest to też 
bardzo wzruszająca informacja. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na bardzo ważny fakt, jaki miał miejsce nie 
tak dawno w Kielcach a jest związany nie tylko z promocją Kielc ale przede 
wszystkim z historią. Ukazała się w 2009 roku, na rynku kieleckim, wydana 
przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe, praca pani profesor naszego 
Uniwersytetu – „Kielce i kielczanie w czasie rewolucji 1905-1907”. Zdążyłem 
ją przeczytać. Jest to praca, która uzupełnia jedyną w kraju wydaną pracę na 
temat wydarzeń, jak to się określało IV powstania czyli Pierwszej Rewolucji. 
Ponieważ omawia bardzo szczegółowo historię Kielc na przełomie IX i XX 
wieku, pokazuje wielu, wielu kielczan, którzy uczestniczyli w wydarzeniach. 
Ich potomkowie w naszym mieście żyją do dnia dzisiejszego. Kiedy młodzieży 
mówimy o historii naszego miasta, które w tym czasie było bardzo małym 
miasteczkiem i liczyło tylko 25 tysięcy mieszkańców wraz z garnizonem 
wojskowym, to sugeruję aby ta praca, napisana ciepłym, wartkim językiem, 
gdzie można popatrzeć na warsztat naukowy z punktu widzenia historyka ale 
jednocześnie dostępna w zrozumieniu dla przeciętnego czytelnika. Dlaczego 
o tym mówię? Dlatego, że sugerowałbym panu Prezydentowi aby zakupić czy 
zaproponować dyrektorom naszych szkół, placówek oświatowych, aby ta praca 
znalazła się w szkolnych bibliotekach. Polecam ją państwu do przeczytania. Nie 
będę wymieniał nazwisk, jest tam pełno nazwisk kielczan. Bardzo ciekawy jest 
opis uszczegółowiony wydarzeń strajku szkolnego w 1905 roku, który 
zapoczątkował wydarzenia rewolucyjne w Kielcach. Mam na myś li wydarzenia 
w gimnazjach kieleckich. Zresztą ci młodzi ludzie, uczniowie wtedy a później 
działacze przeróżnych partii politycznych w Kielcach aż do okresu 
powojennego. Co ciekawe nie widać tam żadnej walki, o której dzisiaj byśmy 
powiedzieli „na pięści”. Jest to walka o język w sądzie, w administracji. Walka 
o niepodległość. Walka o język w szkole polskie. Przecież chodziło o to, żeby 
język polski był językiem wykładowym co się później stało. Proponuję 
rozważyć taką możliwość. Może przy okazji nagród dla uczniów z okazji 
udziału w różnych okolicznościach związanych z miastem z konkursami i tak 
dalej. 
Odnośnie odpowiedzi pana Prezydenta Syguta, który powiedział to co 
powiedział. Nie oceniam wystąpienia, natomiast chcę jeszcze raz do tego 
wrócić. Takie wystąpienie władz samorządowych jak z okazji XV Targów 
Edukacyjnych, jest doskonałą promocją miasta Kielce. Nie możemy mówić że 
nie warto bo występowali też ważni ludzie, którzy mają swoje urzędy 
w Kielcach. Jest to bezpłatna reklama Kielc, zachęcenie a jednocześnie 
pokazanie naszych osiągnięć w tym również i historii. Dlatego mam nieco inne 
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zdanie niż pana prezydenta Syguta. Zachęcam do przemyślenia i rozważenia aby 
jeszcze raz i pan Przewodniczący występował przy takich różnych okazjach 
i pan Prezydent albo jeżeli już to w imieniu i samorządu i organu 
wykonawczego.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
W dniach 8-9 marca uczestniczyłem, wraz z przedstawicielem Rady, panem 
Tomaszem Boguckim, przedstawicielem miasta do Związku Miast Polskich, 
w obchodach dwudziestolecia samorządu terytorialnego w Poznaniu. Było 
ponad 1200 samorządowców. Między innymi Związek Miast Polskich, Związek 
Powiatów Polskich, Związek Wsi i Małych Miasteczek, Związek Metropolii. 
Było sześć podmiotów. Uroczystości z dużym rozmachem. Dopisali wielcy 
zaproszeni, miedzy innymi Prezydent Lech Kaczyński, Przewodniczący 
Parlamentu Jerzy Buzek. Byli także nam bliscy, Przewodniczący Trybunału 
Konstytucyjnego Jerzy Stępień, Michał Kulesza, Jerzy Regulski. Mieliśmy to 
szczęście, że mogliśmy przy tych spotkaniach bardziej kuluarowych, siedzieć 
z nimi przy stole, tak ze pozwalam sobie przekazać na ręce wszystkich państwa 
pozdrowienia od pana Jerzego Stępnia, który jest uznawany za ojca ustawy 
samorządowej. Było nam miło, że wielu samorządowców podziela takie właśnie 
zdanie i podchodzili do nas, aby z panem Jerzym Stępniem porozmawiać. Jeśli 
się uda, to chciałbym przy państwa akceptacji, w jakiś sposób zaznaczyć 
również w Kielcach dwudziestolecie samorządu terytorialnego. Miałoby to 
miejsce na przełomie maja i czerwca. Albo ostatnie dni maja albo początek 
czerwca. Póki co, szczególnie Komisję Rewizyjną, czeka czas wytężonej pracy, 
ponieważ na 22 kwietnia zwołuję sesję absolutoryjną. Mam nadzieję, że jak 
zwykle nie zawiedziemy się na państwa rzetelnej pracy i końcowych wnioskach.  
Teraz chciałbym złożyć, nieco przedwczesne ale bardzo szczere życzenia 
z okazji najważniejszych w polskiej tradycji Świąt Wielkiej Nocy, złożę na ręce 
wasze i waszych bliskich, dużo zdrowia, spokoju, radości, optymizmu bez 
którego tak trudno o wiosnę w sercach, wzajemną życzliwość, wzajemne 
zrozumienie. Przekażcie państwo te życzenia dla swoich najbliższych. Mam 
nadzieję że te święta upłyną przede wszystkim w atmosferze rodzinnych 
spotkań, w atmosferze optymistycznej, wiosennej zadumy. Wszystkiego 
najlepszego. 
 
Do pkt. 9 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 47 sesję Rady Miejskiej w dniu 
18 marca 2010 roku. 
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