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Protokół Nr L/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 27 maja 2010 roku, w godz. 9.00 – 12.00 w Sali 
Obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. Nieobecni 
radni: Zbigniew Marcinkowski, Zbigniew Piątek, Grzegorz Fitas. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 
Otwieram 50 sesję Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 27 maja 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 w dniu dzisiejszym tak znakomitych gości, 
którymi są zawodnicy, trenerzy, działacze klubu Sportowego FART KIELCE 
oraz zawodnicy, trenerzy i działacze Klubu Sportowego VIVE TARGI 
KIELCE. 

Dzisiejsza sesja przejdzie pewnie przez to wydarzenie do historii bo 
jeszcze żaden samorząd nie gościł na sesji tak znakomitych sportowców. Żaden 
samorząd nie może poszczycić się tak znakomitymi sportowcami. Bo oto 
zawodnicy Klubu Sportowego FART KIELCE niedawno wywalczyli po 
pięknych bojach awans do siatkarskiej plus ligi, natomiast nasi piłkarze ręczni 
zdobyli, również po pięknej walce, Puchar Polski i Mistrzostwo Polski w piłce 
ręcznej.  

Dzisiaj też przypada 20 rocznica pierwszych, demokratycznych, wolnych 
wyborów samorządowych w Polsce. Dokładnie 20 lat temu 27 maja te wybory 
w wolniej Polsce się odbyły. 
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Bardzo serdecznie witam wśród nas Pana Mirosława Szczukiewicza 
Prezesa Klubu Sportowego FART KIELCE, witam serdecznie Pana Dariusza 
Daszkiewicza trenera tegoż klubu, pana Grzegorza Dutka i Panią Martę 
Radzimirską, są to kierownik drużyny i trener odnowy biologicznej. Witam 
bardzo serdecznie siatkarzy, naszych wspaniałych młodych siatkarzy. Witam 
również Pana Jacka Sęka Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Teraz nasze drogie VIVE TARGI KIELCE. Witam Pana Berta Servasa 
Prezesa VIVE TARGI KIELCE, witam Pana Tezeusza Dziedzica Wiceprezesa, 
witam pana Bogdana Wentę trenera drużyny i witam Was Panowie Piłkarze 
Ręczni, wiem że przerwaliście trening po to żeby razem z nami świętować tu 
dzisiaj. Bardzo serdecznie witam.  
Podałem już powody tej niezwykłej wizyty, a teraz pozwólcie, żeby nie 
przedłużać zbytnio dzisiejszej uroczystości zapraszam do siebie Pana Prezesa 
Mirosława Szczukiewicza i Pana Prezesa Berta Servasa. 
 
Przewodniczący K. Słoń wręczył, w imieniu Rady Miasta Kielce, Prezesom 
Klubów Sportowych okolicznościowe grawertony: 
„Rada Miasta Kielce Klubowi Sportowemu FART KIELCE za mistrzowski styl, 
determinację i hart ducha w zwycięskiej walce za historyczny dla kieleckiego 
sportu awans do siatkarskiej Plus Ligi”. 
 
„Rada Miasta Kielce Klubowi Sportowemu VIVE TARGI KIELCE za 
niepowtarzalny styl, determinację i hart ducha w zwycięskiej walce o tytuł 
Mistrza Polski i Puchar Polski”. 
 
Pan Mirosław Szczukiewicz Prezes FART KIELCE 

Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na dzisiejszą sesję, za które 
serdecznie dziękuję w imieniu własnym, a przede wszystkim w imieniu 
siatkarzy. Będąc tutaj mam znakomitą okazję do podziękowania Państwu za 
wsparcie jakie okazaliście nam na co dzień, za pomoc w rozwiązywaniu 
licznych spraw i problemów w działalności Klubu. Bez samorządowego 
wspomagania i troski o funkcjonowanie sekcji siatkarskiej Klubu FART nie 
byłby możliwy tak szybki awans, w przeciągu trzech lat, do jednej  
z najsilniejszych lig na kontynencie europejskim. W tym miejscu chciałbym w 
sposób szczególny podziękować Panu Przewodniczącemu. Jest on z nami od 
samego początku, gdy w Exbudzie spotkała się mała grupka ludzi, ona tam  
z nami był. Cieszymy się, że swą ambitna postawą siatkarze zwyciężając  
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w takich bardzo również i dramatycznych momentach sprawili mieszkańcom 
Kielc wiele radości i satysfakcji. Odwzajemnili się oni tym samym wszystkim 
sympatykom siatkówki kieleckiej licznie przybywając na mecze FARTA  
i znakomitym dopingiem. Siatkarze jeszcze nie rozegrali żadnego meczu  
w Lidze Plus, a już o Kielcach w środowisku siatkarskim, i nie tylko, jest wiele 
szumu medialnego, jest wiele pozytywnych, przychylnych komentarzy, również 
w prasie ogólnopolskiej. W przyszłym roku Kielce będą gościć wiele 
wspaniałych gwiazd i najsilniejsze Kluby polskie, co będzie okazją do rozgłosu, 
do promocji naszego miasta. W imieniu sponsorów jak i kierownictwa Klubu 
mogę obiecać, iż postaramy się aby ta obecność w Plus Lidze nie zakończyła się 
na jednorazowym sukcesie. Mogę to zapewnić w imieniu przede wszystkim tych 
młodych sympatycznych panów, którzy sprawili nam niejedna niespodziankę  
i postarają się o takową w rozgrywkach Plus Ligi. W tym kontekście liczy 
również na Państwa zrozumienie i pomoc samorządową. Mogę zapewnić, że nie 
będzie to pomoc stracona. Dziękując jeszcze raz za uznanie dla historycznego 
awansu siatkarzy i pionu szkoleniowego, o którym w ogóle nie wspomniałem, 
dziękujemy za gest finansowy dla siatkarzy na nagrody, które zostały im 
przyznane. Na lata naste one życzymy sobie abyśmy mieli takie okazje do 
goszczenia powtórnie w tym gmachu, a samorządowi aby budżet rósł i był coraz 
większy. Dziękuję. 
 
Pan Bertus Servas Prezes Klubu VIVE TARGI KIELCE 
Chciałbym pogratulować Klubowi FART KIELCE. Myś lę, że jest to super kiedy 
miasto Kielce ma tyle drużyn. Chce powiedzieć, że to jest też Wasz sukces, bo 
bez Waszego wspaniałego wsparcia byłoby to wszystko niemożliwe. Od serca 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to i aby tak dalej. Myślę, że 
próbujemy reprezentować miasto, a dzięki chłopakom i sztabowi 
szkoleniowców nam się to udaje. Chcemy jeszcze więcej iść do przodu. Awans 
FARTA i nasz motywuje do jeszcze większej walki. Każdy mówi, że będzie to 
teraz trudniejsze. Ja mam taki charakter, że to dobrze, że jest konkurencja, bo 
trzeba się starać i próbować być jeszcze lepszym. Przynieśliśmy dla Was 
medale, bo to jest również Wasz sukces i chcieliśmy je wręczyć wszystkim 
radnym. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za miłą współpracę. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie. Powiedział pan o ty, że razem  
z FARTEM VIVE TARGI KIELCE reprezentują nasze miasto. Robicie to 
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panowie doskonale, jesteście naszym fantastycznym ambasadorem, okazuje się, 
że już nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni i 
poczuwamy się również do tego aby na dalsze lata funkcjonowania waszych 
Klubów nie pozostawiać Was w osamotnieniu. Mam Nadzieję, że ten samorząd 
i każdy następny będzie się starał wspomagać Panów fantastyczne wyniki 
sportowe. 

Informuję Państwa, że dzisiejsza sesja przejdzie jeszcze do historii 
dlatego, że mamy pewnie wśród samorządów najwyższą średnią wzrostu, a to 
dzięki tym przystojnym mężczyznom, którzy nas odwiedzili 

Informuję jeszcze państwa, że to spotkanie dzisiejsze, to również 
spotkanie laureatów Nagród Miasta Kielce, bo zarówno pan Prezes Bert Servas 
jak i Pan Prezes Mirosław Szczukiewicz, jak również Grzegorz Dudek, jak 
również Klub VIVE TARGI KIELCE to laureaci Nagrody Miasta Kielc. 
Pokazują, że po osiągnięciu tej nagrody nie osiedli na laurach, tylko sięgają po 
jeszcze wyższe cele. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni i tak naprawdę 
zasługują rokrocznie na taka nagrodę naszego miasta. 

Winien jeszcze jestem Państwu pozdrowienia od osoby, która chciała tutaj 
z nami bardzo być, niestety wcześniej zaplanowane obowiązki związane  
z wizytacja południowych rubieży naszej diecezji nie pozwoliły księdzu 
Biskupowi Marianowi Florczykowi być tutaj z nami. Ale serdecznie Was 
pozdrawia. Zresztą i piłkarze ręczni i siatkarze wiedzą jak bardzo oddany jest 
sprawie sportu w naszym mieście. Dał tego wyraz chociażby na ostatniej mszy 
świętej w poniedziałek na Karczówce, gdzie mówił, ze wszyscy jesteśmy we 
wspólnym kręgu, jesteśmy wszyscy powiązani ze sobą. Bardzo jest wdzięczny 
za Waszą postawę. Przypomniał postawę piłkarzy ręcznych wtedy spod 
Belwederu, przypomina też jakim wielkim  darem dla Kielc są Wasze 
rozgrywki, bo gromadzą bardzo specyficzną widownię, bardzo specyficznych 
kibiców, niezwykle kulturalnych, niezwykle oddanych swoim drużynom, takich, 
których nie musimy się wstydzić w Polsce, którzy są przykładem dla innych 
kibiców. Bardzo to cieszy księdza Biskupa Mariana, prosił abym o tym 
powiedział. Jeszcze wspomnę o tym, że kilka lat temu kiedy rozmawialiśmy  
o tym, że marzy mu się żeby do Kielc zawitała siatkówka na najwyższym 
poziomie. I to marzenie księdza Biskupa, pewnie ze względu na jego rozliczne 
znajomości, również i tam w górze, spełniło się.  
 Chciał też tutaj z nami być Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce, 
niestety jest dzisiaj pilnie w związku z sytuacją w Polsce wezwany do 
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warszawy, ale również bardzo serdecznie Państwa pozdrawia i zapewnie 
usiadłby dzisiaj obok Prezesa Berta i obok Prezesa Tadeusza. 
 Szanowni Państwo pomyśleliśmy razem z moimi koleżankami i kolegami 
radni, że być może nie powtórzy się taka okazja jak ta dzisiejsza i nie wolno jej 
zmarnować. To spotkanie choć krótkie, bo ja rozumiem, że Państwo wracacie do 
swoich zajęć, ale przejdzie do historii kieleckiego samorządu, będzie zapisane 
złotymi zgłoskami w kronikach naszej Miejskiej Rady. Jesteście Panowie witani 
entuzjastycznie przez przedstawicieli innych samorządów wyższego szczebla, 
przez przedstawicieli różnych organizacji. Natomiast tak naprawdę najmocniej 
jesteście związani z naszym samorządem i tym spotkaniem my chcemy to 
podkreślić. Chcemy podkreślić jak bardzo jesteśmy z Wami związani i jak 
ogromną dumą i radością napawają nas Wasze sukcesy. Wielki szacunek jeszcze 
raz.  
 
Radny Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 Szanowni Państwo ja zacznę od takiej osobistej dygresji – 10 lat na 
parkiecie pierwszej ligi w Koronie Kielce, nigdy nie zdobyłem żadnego medalu, 
a tu dzięki VIVE dwa złote medale. Za to bardzo, bardzo serdecznie 
zawodnikom i Prezesowi dziękuję. 
 Szanowni Państwo, jak powiedział Pan Przewodniczący, to dzisiejsze 
spotkanie jest niezwykłe, bo gościmy na dzisiejszej sesji dwa niezwykłe zespoły 
ludzkie. Dwa zespoły sportowe, które odniosły wspaniałe sukcesy. Nasze miasto 
dzięki FARTOWI KIELCE i VIVE TARGI KIELCE jest znane w całej Polsce. 
Wszyscy wiedza, że to nie Warszawa, nie Poznań, ale mogę śmiało powiedzieć, 
Kielce są stolicą gier zespołowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję  
i jednocześnie gratuluję. 
  Ale, Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, 
podzielić się taką refleksją. W ogóle w życiu trudno jest odnieść sukces,  
a w sporcie szczególnie trudno. Ci, którzy mieli do czynienia ze sportem 
wyczynowym doskonale wiedzą, że żeby zdobyć mistrzostwo Polski, żeby 
awansować, żeby być na szczycie wpływ na to ma wiele czynników. I bardzo 
często zdarza się, i Państwo doskonale wiecie obserwując niektóre zespoły 
piłkarskie, że mają zespół wspaniałych gwiazd, mają dużo pieniędzy, a nie 
odnoszą sukcesu. Bo sukces w sporcie, tak jak powiedziałem, zależy od wielu, 
wielu czynników. Ale na pewno dwa czynniki są niezbędne żeby odnieść 
sukces. To jest pasja i dyscyplina. I musze z całą otwartością powiedzieć, że 
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zarówno przedstawiciele Klub FART KIELCE, jak i VIVE TARGI KIELCE te 
dwa czynniki prezentowali na każdym kroku i stąd ten wspaniały sukces. 
  A teraz tak do poszczególnych osób, zacznę od FARTA, bo VIVE 
zostawię na koniec, bo to moja ulubiona dyscyplina i dlatego później parę słów. 
Ja pamiętam doskonale jak rodziła się w Kielcach siatkówka, pamiętam jak 
rozmawialiśmy z Grzegorzem Dudkiem, że chce coś tutaj stworzyć. Mówił, że 
jest tutaj taki jeden szaleniec, który kocha siatkówkę, oczywiście  
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, i chce przeznaczyć pieniądze na 
stworzenie tego zespołu. Tym szaleńcem był właśnie Pan  Mirosław 
Szczukiewicz. Później pojawił się wspaniały trener Pan Dariusz Daszkiewicz 
wychowawca młodzieży, juniorów, człowiek, który wie czego chce. Wspierany 
przez Pana Jacka Sęka i przez młodych wspaniałych zawodników z ogromną 
pasją i zaangażowaniem odniósł wspaniały sukces. Za to bardzo serdecznie 
Państwu dziękuję i jednocześnie gratuluję. 
 Jak było z VIVE, no pamiętamy. Tutaj są ogromne tradycje piłki ręcznej, 
zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, ale przyszedł taki czas, że zawsze Wisła 
Płock, Wisła Płock i jeszcze raz Wisła Płock. I pojawił się właśnie Bert, 
człowiek z ogromną pasją, zaangażowaniem, chęcią osiągnięcia sukcesu. 
Wspieramy przez przez Tadeusza cały Klub Stu, no i oczywiście przez, powiem 
szczerze, najlepszego trenera w historii piłki ręcznej, Pana Bogdana Wentę, 
który ma pasję i widzimy to na każdym kroku, jak się porusza po boisku, jak się 
denerwuje. Ale Pan Bogdan Wenta zawsze taki był zarówno na boisku jako 
junior, jak i senior. No i oczywiście wspaniali zawodnicy, którzy naśladowali 
 i naśladują swoich działaczy. To wszystko spowodowało ten wspaniały sukces. 
Dziękuję Państwu za te sukcesy. Mam nadzieję, i liczę, że FART zostanie 
Mistrzem Polski, a VIVE zdobędzie Puchar Europy. Mam jeszcze również 
nadzieję, że Wasz przykład posłuży młodym ludziom do tego, jak w życiu 
można osiągać sukcesy. Mam również nadzieje, że dzięki Waszemu 
zaangażowaniu w naszym mieście i w naszym regionie te dwie dyscypliny będą 
się rozwijać i będą dominować w Polsce. Dziękuję bardzo i gratuluję. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 

Trzeba tu też bardzo mocno zaakcentować, że oba Kluby, że obaj 
Panowie Prezesi bardzo wspierają działalność charytatywną w naszym mieście 
oraz działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Za to jako samorząd 
jesteśmy im również bardzo, bardzo wdzięczni. O kibicach już wspomniałem, 
ale jeszcze raz tutaj publicznie bardzo serdecznie dziękuję, nie ma ich tutaj  
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z nami, choć wszyscy czujemy się kibicami, ale nie ma tych grup najbardziej 
oddanych kibiców, ale im jesteśmy wdzięczni również za to, że są tymi 
dodatkowymi zawodnikami, o czym zresztą wspominają ci, którzy są na 
parkietach, że są dodatkowym wsparciem dla nich i podporą w trudnych 
chwilach. 
 
Pan Radny Marian Kubik Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki RM 

Szanowni Państwo, Pan Jacek opowiedział już całą historię tych dwóch 
klubów, więc ja już nie będę tego mówił. Serdecznie chciałbym pogratulować 
piłkarzom ręcznym VIVE TARGI KIELCE, którzy w tak doskonałym stylu 
zdobyli dublet – Mistrzostwo Polski i Puchar, a w międzyczasie świetnie 
reklamowali i promowali nasze miasto w Lidze Mistrzów. To były 
niezapomniane mecze. Ja sam z początku byłem trochę pesymistą, ale chodząc 
na te mecze zorientowałem się, że to naprawdę bardzo świetny zespół. 

Jeżeli chodzi o siatkarzy powiem tak, no siatkarze wspaniale walczyli  
i tak z marszu, tak bym powiedział, zdobyli awans do Plus Ligi, i co by nie 
powiedzieć, jednej z najwyższych Lig w Europie. Ja też mam nadzieję, że 
będziemy oglądali bardzo dobre mecze. Powiem tak, ci kielczanie niech trochę 
żałują, że nie chodzili na te mecze siatkarzy dlatego, że po pierwsze były to 
mecze darmowe, ja się tam spodziewałem dużo młodzieży i tutaj też bym 
bardzo prosił media, bo akurat było tak, że jak już były play off-y media 
zareklamowały te mecze i o dziwo przyszło tak dużo ludzi, że musieli siadać na 
schodach. W tym momencie było bardzo dużo. Ja się trochę, ja rozumiem 
dlaczego w Kielcach nie było takiego zainteresowania wśród kibiców, może 
dlatego, że w ogóle nie było siatki. Ja jako Przewodniczący Komisji Sportu 
marzyłem o tym aby w Kielcach powstała dobra siatka, dlatego że to jest 
przepiękny sport. Właściwie tutaj nie ma takich kontrowersyjnych sytuacji jeś li 
chodzi o sędziowanie, jak jest w niektórych innych dyscyplinach. Może dlatego 
tu jest taka kultura na tych meczach. Powiem tak, w imieniu moich członków 
Komisji Sportu, bym coś powiedział, bo bardzo dobrze się stało, że akurat 
została wyodrębniona Komisja Sportu i Turystyki, wcześniej tego nie było. Była 
Komisja połączona z Edukacją i jak ja pamiętam, to o sporcie rozmawialiśmy 
dwa, trzy razy w roku, to góra. W tej chwili to się Suzo poprawiło z uwagi na to, 
że po pierwsze mamy możliwości spotykania się częściej, co najmniej dwa czy 
trzy razy w miesiącu. Jeździmy do szkół, patrzymy jakie tam są warunki, jaka 
infrastruktura sportowa. Od początku kadencji, jak ja pamiętam, daliśmy Panu 
Prezydentowi około 40 wniosków. Wiadomo, że nie zawsze jest tak, że 



8 
 

wszystkie wnioski są zrealizowane, ale mama nadzieje, zresztą Pan Prezydent 
też można powiedzieć, jeśli chodzi o sport, stwarza bardzo dobre warunki  
i bardzo się z tego cieszę. Bo my powiedzmy członkowie Komisji mamy 
większe możliwości.  
 Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję  piłkarzom ręcznym i siatkarzom, 
trenerom, opiekunom, prezesom. Serdeczne, serdeczne dzięki. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 

Przy okazji dzisiejszej drugiej uroczystości czyli rocznicy samorządu nie 
sposób nie podkreślić tego, że Pan Przewodniczący Marian Kubik jest seniorem 
wśród nas jeśli idzie o staż samorządowy. Jest radnym już czwartą kadencję. 
Gratulujemy również tego wspaniałego wyniku i dziękujemy, że Pan Marian 
upodobał sobie właśnie sprawy związane ze sportem. 
 Szanowni Państwo żeby nie przedłużać, ponieważ wiem, że wracacie do 
swoich zajęć, zapraszam teraz wszystkich do Sali USC na słodką niespodziankę. 
Trochę zdradzę jak to niespodzianka – to jest tort na którym są godła obu 
Klubów. Są na jednym torcie, a to dlatego żeby podkreślić, że obydwie te 
dyscypliny, obydwa te Kluby są dla nas jednakowo drogie i jednakowo 
zasługują na nasze wsparcie i docenienie. 
 
Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 

Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 19 maja 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. wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał: 

− w sprawie w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Kielce. 

− zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 3),  

− w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 7 m 12,  
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− w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei 17A m 6, 

− w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 53 m 73,  

− w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Południowej 9 m 8,  

− w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Wielkopolskiej 8 m 43, 

− w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz na 
usuwanie skutków powodzi. 

2. wprowadzeniu do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał: 

− nr 1 do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok, 

− nr 2 do projektu nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok, 

− nr 1 do projektu nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 

− do projektu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 
Szanowni radni, zatem poddaję pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
 
I. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia nabycia 
prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Kielce 

 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

II.  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 3). 
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Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
III.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Lecha 7 m 12. 

 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
IV.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Okrzei 17A m 6. 

 
Głosowanie. 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
V. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 53 m 73. 

 
Głosowanie. 
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Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

VI.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Południowej 9 m 8. 

 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

VII.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce 
prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Wielkopolskiej 8 m 43. 

 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
VIII.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków powodzi. 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
IX.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji autopoprawki nr 1do projektu nr 1 uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  

 
X. Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji autopoprawki nr 1do projektu nr 2 uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

XI.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki nr 1do projektu nr 3 uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.  
 

XII.  Kto z Pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
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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    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Stwierdzam, że Rada Miejska w Kielcach przyjęła porządek obrad 
uwzględniający przedstawione przeze mnie zmiany: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 

kwietnia 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 z autopoprawką nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt nr 2 z autopoprawką nr 1 i autopoprawką nr 2); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt nr 3 z autopoprawką); 

4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków 
powodzi; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego (z autopoprawką); 
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6) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego; 

7) uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów spółki 
Agroma Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Gminy 
Kielce; 

8) likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Izba Wytrzeźwień w Kielcach; 
9) ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Kielce dotyczących 

usprawnienia systemu pomocy i wsparcia uzależnionym mieszkańcom 
Gminy Kielce; 

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

11) zatwierdzenia do realizacji projektu Miejskiego Urzędu Pracy w 
Kielcach pn. „Poszukiwana, Poszukiwany” wdrażanego w ramach PO KL 
2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i 
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w regionie; 

12) przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Staszica 14; 

13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, będącej 
własnością Miasta Kielce na prawach powiatu; 

14) sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei IX Wieków  
Kielc i przy ulicy Silnicznej; 

15) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej 
położonej w Kielcach przy ulicy Wielkopolskiej 8 m 43; 

16) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej 
położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 7 m 12; 

17) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej 
położonej w Kielcach przy ulicy Południowej 9 m 8; 

18) nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej 
położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei 17 A m 6; 

19)  nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej 
położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 53 m 73; 
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20) przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1: ul. Okrzei – 
Dolina Silnicy – przedłużenie ul. Pocieszka”; 

21) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta 
Miasta Kielce. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Sprawy różne i wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad. 
 
Pkt. 3 

 
Przewodniczący Rady Miasta 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 przyjęcie protokołu z sesji odbytej  
w dniu 22 kwietnia 2010 roku. 
 
Głosowanie. 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła protokół Nr XLIX/2010  z sesji, która odbyła 
się w dniu 22 kwietnia 2010 roku. 
 
Pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 

Bardzo serdecznie ,w imieniu kolegów radnych, dziękuję tym, którzy 
reprezentowali nas w pocztach sztandarowych z dwóch okazji: Święta 3 Maja, 
był to pan Tomasz Bogucki, Jarosław Karyś i Zbigniew Piątek oraz z okazji 90 
rocznicy urodzin Jana Pawła II w dniu 18 maja – Marian Kubik, Zbigniew 
Piątek, Dariusz Kozak.  

W dniach 19-21 maja br. uczestniczyłem w Łodzi w Konwencie 
Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Tematem spotkania było  
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omówienie na przykładzie Łodzi możliwości wykorzystania obiektów 
poprzemysłowych we współczesnej architekturze miasta. 

W dniach 22-29 maja br. przebywa w Kielcach na zaproszenie władz 
miasta grupa Polonii z Brazylii, wizyta ma charakter kulturalno-edukacyjny,  
a jej celem jest przedstawienie piątemu pokoleniu polskich emigrantów miejsc 
mających znaczenie dla dziedzictwa narodowego Polski oraz regionu 
świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie dziękuje urzędnikom Pana Prezydenta jak 
również pracownikom Biura rady, którzy skutecznie i właściwie opiekują się 
naszymi gośćmi. 

Na ręce Przewodniczącego wpłynęła odpowiedź pana Jacka Kapicy 
Podsekretarza Stanu Szefa Służy Celnej w Ministerstwie Finansów, na apel jaki 
nasza Rada wystosowała w sprawie planów likwidacji Izby Celnej w Kielcach. 
Okazuje się, że te zmiany jakie miały dotyczyć Izby Celnej w Kielcach zostały 
wstrzymane. Mam nadzieję, że również wpłynął na to nasz zdecydowany 
protest, jak również protest, który wystosował Pan Prezydent Wojciech 
Lubawski.  

KCK i Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” informują o zmianie miejsca pokazu 
„Lalki teatralne na wybiegu”, na które radni otrzymali zaproszenie. Pokaz miał 
się odbyć na dziedzińcu Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, a odbędzie się 
w KCK w galerii Za stalową kurtyną. Termin i godzina pokazu pozostają bez 
zmian: 27 maja 2010 o godz. 20.30. 

Interpelacje miedzy sesjami złożyli radni: 
1. Witold Borowiec, 
2. Włodzimierz Wielgus, 
3. Regina Zapała, 
4. Dariusz Kozak 
Informuję Państwa Radnych, że istnieje możliwość dokonywania wpłat do 

Pani Ewy Noculi kwot, jakie bylibyśmy gotowi przeznaczyć jako radni dla 
pomoc dla powodzian. Pani Ewa wpłaci te kwoty na odpowiednie konto 
wskazane przez nas, chociażby Caritas, bądź inne służby, które takowe 
pieniądze zbierają, a każdy z radnych otrzyma stosowne potwierdzenie. Bardzo 
proszę żeby dziś lub w najbliższych dniach dokonać takiej wpłaty. 

 
Pkt. 5 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  
o pracy Prezydenta między sesjami: 
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W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 22 kwietna 2010 
roku wydałem: 
I. 51 zarządzeń dotyczących: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok – Nr 179/2010, Nr 186/2010, Nr 196/2010, Nr 197/2010, Nr 204/2010, Nr 221/2010, Nr 223/2010, 

2) dostosowania paragrafów w wydatkach budżetu Miasta Kielce do nowej 
klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów  
z dnia 2 marca 2010 roku – Nr 180/2010, 

3) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 182/2010, 

Nr 191/2010, Nr 192/2010, Nr 193/2010, Nr 194/2010, Nr 198/2010, Nr 199/2010, 206/2010, 207/2010, Nr 

208/2010, Nr 211/2010, Nr 225/2010, 
4) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce – Nr 224/2010, 
5) zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji, zasad 

ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 

187/2010,, 
6) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cenników i opłat za korzystanie 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 200/2010, 
7) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kieleckiego Parku 

Technologicznego – Nr 174/2010, 
8) powołania Zespołu do spraw organizacyjno – technicznego 

zabezpieczenia prac związanych z wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Nr 181/2010, 

9) ustanowienia w Urzędzie Miasta Kielce służby informatycznej dla 
obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 20 czerwca 2010 roku – Nr 214/2010, 

10) zmiany zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu 
Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
Nr 175/2010, 

11) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2010 roku oraz powołania Komisji Konkursowej 
– Nr 176/2010, 

12) zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2010 roku zadań publicznych miasta zleconych przez 
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Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom – Nr 218/2010, 

13) zakwalifikowania i zagospodarowania składników majątku ruchomego 
powierzonego Urzędowi Miasta Kielce – Nr 177/2010, Nr 203/2010, 

14) zagospodarowania kotła centralnego ogrzewania typu SAS z 
wyposażeniem powierzonego Urzędowi Miasta Kielce – Nr 178/2010, 

15) ewakuacji doraźnej mieszkańców Kielc w sytuacjach kryzysowych – Nr 

195/2010, 
16) powołania Koordynatora oraz Komisji koordynacyjnej Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego – Nr 201/2010, 
17) powołania Komisji: 

a) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego – Nr 209/2010, 

b) konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań 
publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom i określenia trybu 
jej pracy – Nr 217/2010, 

18) nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanych nieruchomości, położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Zagórskiej – Nr 183/2010, Nr 1484/2010, 
b) przy ulicy Kolberga – Nr 185/2010, 
c) przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Nr 205/2010, 

19) w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Grochowej – Nr 188/2010, 189/2010, 
b) przy ulicy Gwarków – Nr 190/2010, 
c) przy ulicy Zgody – Nr 202/2010, 
d) przy ulicy Świętojańskiej – Nr 210/2010, 
e) przy ulicy Toporowskiego – Nr 215/2010, 
f) przy ulicy Jesionowej – Nr 216/2010, 
g) przy ulicy Żytniej – Nr 222/2010, 

20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 1 
Maja – Nr 212/2010, 

21) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Bolesława Markowskiego 7 – Nr 219/2010, 

22) ustalenia terminu trwania użytkowania wieczystego gruntu położonego 
w Kielcach przy ulicach Targowej i Warszawskiej na rzecz Kolejowej 
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Wschód” w upadłości w Lublinie – Nr 

220/2010, 
II.  12 decyzji i 14 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budżetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady 
Miasta. 

 

Pkt. 6 
Przewodniczący Rady Miasta 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 dzisiejszej 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.  
 
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 zwiększy plan dochodów o 3 794 806 zł, w tym 
dochodów bieżących o 695 956 zł oraz majątkowych o 3 278 850 zł. Dochody 
bieżące proponujemy zwiększyć o 50% zysku gospodarstwa pomocniczego 
MZD i to jest 230 440 zł, o dotację z PAIIZ na dofinansowanie projektu 
„Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” o kwotę 
150 936 zł, z tytułu dotacji na program „poszukiwany, poszukiwana” 149 501 
zł, i z tytułu refundacji środków z realizacji programu „Leonadro da Vinci” 
114 276 zł.  

Dochody majątkowe w istotny sposób proponujemy zwiększyć o 
następujące tytuły: dotację celową dla Kieleckiego Parku Technologicznego 
2 802 572 zł, niewykorzystane wydatki niewygasające, które proponujemy 
wprowadzić w wysokości 302 867 zł oraz o VAT, który wpłynął z tytułu 
sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 90 000 zł. 
Projekt tej uchwały zwiększy plan wydatków o 4 841 528 zł, w tym wydatków 
bieżących o kwotę 1 169 882 zł oraz majątkowych o kwotę 3 671 646 zł. 
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Kwotę 230 440 zł chcemy przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg. Na 
dofinansowanie działalności Kieleckiego Parku technologicznego przeznaczamy 
128 500 zł, na organizację meczu Polska – Finlandia 35 000 zł, na dotację 
podmiotowa dla KCK niezbędna na organizację Święta Kielc 200 000 zł, na 
dotacje dla stowarzyszeń, które będą organizowały zajęcia sportowe, obozy 
szkoleniowe w czasie wakacji 200 000 zł. Jeś li chodzi o wydatki majątkowe to 
2 802 572 zł, są to zadania, które będą realizowane przez KPT oraz 121 292 zł 
na zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez placówki MOPR.  
Dalsza część tego projektu jest związana ze zmianami klasyfikacji budżetowej  
w projektach, które są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przez jednostki oświatowe. Następna część, jak zwykle, dotyczy 
przeniesień. Najważniejsze pozycje w tej części projektu są następujące: 
proponujemy likwidacje części rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na 
dotacje podmiotowe dla Teatru Kubuś i BWA – 60 tys. zł, 500 tys. zł to jest 
kwota, która proponujemy przenieść z zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro-Mazur” na zadanie pn. „projekt 
kanalizacji w ul. Aleksandrówka i Dobromyśl”. Rzecz jest w tym, że  
w pierwszym zadanie przesuwa się termin dokumentacji, natomiast w tym 
drugim przypadku zwiększa się zakres realizacji o ul. Grobla. Ponadto 
proponujemy przenieść kwotę 45 tys. zł z pielęgnacji powierzchni trawiastych 
do MOSiR na przygotowanie boiska do wymogów licencyjnych PZPN. 
Pozostała kwotę proponujemy przeznaczyć na wykonaniu dokumentacji boiska 
przy ul. Kusocińskiego. Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian wraz  
z autopoprawką. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Ja mam takie bardzo króciutkie pytanie. Usłyszałem w Pani informacji, iż 
zostaje przekazana kwota 35 tys zł na organizacje meczu Polska – Finlandia  
i chciałbym dowiedzieć się na co konkretnie te pieniądze mają być 
przeznaczone? 
 
Pani Skarbnik B. Nowak 
Na działania promocyjne tego meczu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1171/2010 z dnia 27 maja 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 z autopoprawkami nr 1 i nr 2) 

Projekt ten, po uwzględnieniu autopoprawek nr 1 i nr 2 zwiększy plan 
dochodów budżetu miasta o kwotę 1 951 257 zł, w tym dochodów bieżących  
o kwotę 1 417 545 zł oraz majątkowych o 533 712 zł.  
Na te pierwszą kwotę zwiększenia składają się głownie wpłaty z zysku za 2009 
rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w wysokości 1 mln zł, 
zwrot kwoty 280 tys. zł przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
jako refundacja nakładów związanych z wykupem gruntów przy ul. 
Świętokrzyskiej. Kwota 20 tys. zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez 
szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych. Wydatki majątkowe to 
kwota, która proponujemy wprowadzić po stronie dochodów, a dotyczy 
niewygasających środków, niewykorzystanych zgodnie z planem.  

W drugiej części zwiększamy wydatki o kwotę 7 951 257 zł w tym 
wydatki bieżące o kwotę 911 572 zł oraz majątkowe o kwotę 7 039 685 zł. Na te 
wydatki składają się głownie utrzymanie ulic i chodników przez MZD – 
533 712 zł, na wypłatę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych  
w związku z niedostarczeniem mieszkań – 200 tys. zł., na nagrody dla 
zawodników FART – 100 tys. zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, kwota  
7 mln zł dotyczy propozycji podniesienia kapitału w spółce Targi Kielce. 
Ponadto, w dalszej części zwiększamy plan przychodów o 6 mln zł, a w części 
przeniesienia proponujemy przenieść kwotę 800 tys. zł z zadania realizowanego 
pn. „Ul. Krakowska” w związku z tym, że to zadanie nie będzie mogło być 
wykonane w takim zakresie w jakim zostało początkowo zaplanowane w 2010 
roku, zatem zostanie ta część przeniesiona na następne lata, natomiast te 800 tys. 
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zł potrzebne jest na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy 
ul. Piekoszowska 2”. Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian. 
 
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 L/1172/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 
rok.  
 
Pkt. 6.3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 3 z autopoprawką) 

Na konto Miasta wpłynęła kwota 14 044 000 zł i są to środki związane  
z dotacją celową na współfinansowanie zadania realizowanego pn. „Rozwój 
systemu komunikacji publicznej w Kielcach w obszarze metropolitalnym – 
zakup 40 autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do 
sprzedaży biletów”. Kwota ta wcześniej była zarezerwowana po stronie kredytu 
w naszym WPI i tę kwotę mieliśmy również ujętą w umowie kredytowej  
z bankiem. W związku z tym, że właśnie ta kwota wpłynęła, zwalniają nam się 
te środki, a że mamy taka możliwość żeby wykorzystać ten kredyt na inne 
zadania, które wskazaliśmy w umowie kredytowej, zatem tę kwotę dzielimy na 
zadania inwestycyjne związane z realizacją innych zadań, tj. głównie ul. 
Krakowska i Wikaryjska. 

Następna część jest związana z potrzebą zagwarantowania dodatkowych 
pieniędzy na nabycie od RSM ARMATURY prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej. Kwotę 900 tys. 
zł planujemy pozyskać poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych  
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych. 
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 Wnosimy o uchwalenie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 
1 375 tys. zł i jest to wkład własny na realizację projektu współfinansowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego „Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę 
festiwalową”. Kwota ta byłaby podzielona pomiędzy Kielecki Teatr Tańca, 
który zorganizowałby Festiwal Tańca Kielce i potrzeba na to z naszego budżetu 
660 tys. zł. Pozostała kwota byłaby przeznaczona na realizację Festiwalu 
Kadzielnia realizowanego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Środki 
niezbędne na ten cel proponujemy pozyskać ze zwiększenia planu przychodów  
o 520 tys. zł, i są to środki, które nie wykorzystaliśmy w ubiegłym roku,  
i poprzez zmniejszenie o 145 tys. zł planu rozchodów w związku z tym, że 
została umorzona część pożyczki udzielonej w 2008 roku, a pozostała część – 
710 tys. zł proponujemy wykorzystać ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 
podmiotowych udzielonych w 2009r roku 
 
Radny Mariusz Goraj 
Mam do Pani Skarbnik prośbę, gdyby Pani mogła rozwinąć troszeczkę tę 
pozycje związaną z promocją festiwalową Kielc, zwłaszcza chodzi mi o kwotę 
660 tys. zł na organizację Festiwalu Tanecznego, bo to są suche informacje. To 
jest spora kwota i chciałbym wiedzieć za czym głosuję. 
 
Pani Barbara Nowak 
Jest to projekt, którego łączna wartość wynosi 6 685 tys. zł. 20 % byłby to 
wkład własny, a pozostałe 80 % byłaby to kwota, którą byśmy otrzymali  
w ramach Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego. Ten 
1 375 tys. zł, który stanowi te 20 % byłoby wydane w ciągu 2 lat, ponieważ 
projekt byłby realizowany w latach 2010-2011. 665 tys. zł chcielibyśmy 
przeznaczyć na taką projekcję, która się nazywa „Festiwal Tańca”,  
a realizowane by to było przez Kielecki Teatr Tańca, naszą instytucję kultury. 
Łączna wartość tego całego zadania, które będzie przez tę instytucję realizowane 
to jest ok. 3 mln zł. Kolejne ponad 3 mln zł byłoby do dyspozycji Wydziału 
Edukacji, które będzie przeznaczone na Festiwal Kadzielnia.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Rozumiem, że odpowiedziała mi Pani jako Skarbnik Miasta czyli od strony 
finansowej. Natomiast ja nie uzyskałem informacji na temat tego jaki ma mieć 
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w ogóle charakter ta promocja i jakie to mają być festiwale? To mnie 
najbardziej interesuje. 
 
Pan Mieczysław Tomala dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Zapraszamy do nas to jest kilkadziesiąt stron dużego projektu i myślę, że 
gdybym go tu przedstawiał to Państwo by się znudzili. Z uwagi na ogromne 
pieniądze, które są, te szczegóły są w projekcie. Zapraszam do Wydziału czy 
KTT, jest to rozpisane na poszczególne etapy, bo to jest obligatoryjne jeś li 
składa się wniosek po takie środki. My tytuły, które Pani Skarbnik powiedziała, 
są dla nas wiążące i rozwija się je w poszczególnych etapach. Jeśli to interesuje 
to zapraszam, jest to bardzo ciekawy projekt.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Informuję dodatkowo Państwa, że jest to projekt zatwierdzony przez Urząd 
Marszałkowski, jako promocja regionu świętokrzyskiego poprzez organizację 
imprez festiwalowych. Przeszedł przez dosyć szczelne sito konkursowe, został 
zakwalifikowany do realizacji, a wymóg formalny jest taki żeby gmina 
uczestniczyła w tym projekcie w wysokości 20 %, przez dwa lata.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Chciałem zadać tylko pytanie pomocnicze jaka jest idea, ale jak rozumiem 
wytłumaczyliśmy już tu sobie pewne kwestie. To znaczy na ile jest to promocja, 
na ile nam to pomoże w uzyskaniu lepszego wizerunku miasta. 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Ja podam jeden z elementów całego tego projektu, a mianowicie taki, że festiwal 
będzie prezentowany między innymi w telewizji ogólnopolskiej, publicznej, 
właśnie w celach promocyjnych. Ale jeżeli Państwo uważają, że powinniśmy 
Radzie zaprezentować cały ten projekt, to nie dziś, ale jeżeli Państwo sobie 
życzą jesteśmy do dyspozycji.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Informuję jeszcze Was, że jestem bogatszy o doświadczenia z Łodzi. Jest to 
miasta, które głównie swoją promocję opiera i wielkie imprezy festiwalowe, 
chociażby „Camer image”. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Myślę, że komisja problemowa jest najlepszym miejscem na to żeby każdy 
radny, nie tylko radny tej komisji, mógł się zapoznać ze szczegółami każdego 
projektu uchwały i wtedy nie będzie problemu.  
 
Innych pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1173/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 
rok.  
 
Pkt. 6.4 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta uzasadnił projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz na usuwanie 
skutków powodzi. 

Moje wystąpienie ma charakter czysto formalny, albowiem Pan Prezydent 
i Pani Skarbnik przedstawili ideę tego pomysłu aby Miasto Kielce 
wyremontowało zalane przez wody Wisły Gimnazjum w prawobrzeżnym 
Sandomierzu. Wstępnie jest to kwota 200 tys. zł. Jeżeli woda opadnie nasi 
specjaliści wycenią wartość tych prac i jeżeli zajdzie potrzeba będziemy 
Państwa prosić o dalszą pomoc. Tutaj Kielce działają wspólnie z odległym dość 
Białymstokiem. Białystok chce remontować szkołę podstawową, a my 
gimnazjum. Na tym polega cały pomysł. Bardzo Państwa prosimy o wyrażenie 
zgody na rozpoczęcie tego działania i tę formę pomocy dla potrzebującego 
Sandomierza. 
 
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 L/1174/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz na usuwanie 
skutków powodzi. 
 
Pkt. 6. 5 
 
Skarbnik Barbara Nowak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Jest to rzecz, o której wspominałam już przy rekomendowaniu projektu nr 3. 
Podpisaliśmy umowę kredytową na określone zadania inwestycyjne, ale 
zastrzegliśmy sobie 5 tytułów innych zadań inwestycyjnych, na które 
chcielibyśmy kredyt wykorzystać w przypadku jeśli ten kredyt nie zostanie  
w całości wykorzystany. Do tego potrzebna nam jest zgoda Rady, zgodnie  
z zapisami umowy. A zatem proszę Państwa o to, abyście wyrazili zgodę na to 
aby 14 440 tys. zł, które wpłynęło z racji realizacji związanego w zamiarem 
zakupu 40 autobusów, żeby te  środki można było wykorzystać na zadanie 
związane z realizacją „ul. Krakowska” i rozbudową ul. Wikaryjskiej. 
Druga cześć projektu jest związana z tym, że należy teraz zmienić transze, które 
zostały wcześniej uchwalone. 
 
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 L/1175/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
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Pkt. 6. 6 
 
Skarbnik Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
W związku z tym, że 29 sierpnia 2009 weszła nowa ustawa o finansach 
publicznych i narzuca ona wymogi, które powinniśmy i sprostaliśmy jeś li 
chodzi o budowę budżetu i o prezentację budżetu, należy również, w naszej 
opinii, zmienić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za 
pierwsze półrocze roku budżetowego. Proszę o uchwalenie uchwały. 
 
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 L/1176/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
 
Pkt. 6. 7 
 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 
udziałów spółki Agroma Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 
rzecz Gminy Kielce zarekomendował, w imieniu Prezydenta Miasta, pan 
Dariusz Salwa zastępca dyrektora Wydziału Projektów Strukturalnych  
i Strategii Miasta UM. 
Minister Skarbu Państwa odmownie rozpatrzył wniosek Prezydenta Miasta 
Kielce o nieodpłatne nabycia udziałów spółki Agroma Kielce Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Gminy Kielce. W związku z tym 
podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 
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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 L/1177/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów spółki Agroma Kielce 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Gminy Kielce. 
 
Pkt. 6. 8 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego o nazwie Izba Wytrzeźwień w Kielcach. 
Izby Wytrzeźwień powstały 54 lata temu i podlegały pod Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Stopniowo zaczęto spychać to zadanie na 
instytucje, które podlegały jednostkom samorządu terytorialnego i tak się stało 
w 1990 roku. Wynikało to z wielu powodów. Jedną z najbardziej istotnych 
spraw było to, że jest sprzeczność z zatrzymywaniem osób nietrzeźwych wbrew 
ich woli przez milicję, potem policję i przetrzymywanie ich w Izbach, które 
miały świadczyć ochronę medyczną. W Europie nie ma tego typu systemu, za 
wyjątkiem krajów byłego bloku wschodniego. Jedynie w Niemczech i krajach 
skandynawskich funkcjonuje coś na kształt Izby Wytrzeźwień, ale 
ubliżalibyśmy porównując to, gdzie są to jednak zakłady lecznicze, które 
funkcjonują jako oddziały szpitalne i za pobyt, w których pobierana jest opłata. 
Umieszczanie ludzi w Izbach Wytrzeźwień jest wbrew art. 5 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. W Polsce w 2006 roku była przeprowadzona 
kompleksowa kontrola NIK i oceniano funkcjonowanie Izb Wytrzeźwień, 
szczególnie w zakresie warunków przyjmowania, przetrzymywania osób oraz 
poszanowania ich praw. Raport NIK był negatywny wobec tych zakładów.  
W ostatnich latach są sukcesywnie Izby Wytrzeźwień likwidowane. Przykładem 
tego jest Poznań czy Kalisz. Zmieniono tam w ogóle formułę zajmowania się 
osobami, którym się przytrafiło wypić trochę więcej i przysnąć na ławce.  
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I zamiast zawiezienia człowieka, który był po paru głębszych, a nie pijany, 
wieziono go na przykład ze Skarżyska do Kielc do Izby Wytrzeźwień, a ten 
człowiek mając 60 lat, pierwszy raz mu się przytrafiło, bo akurat obchodził 
jubileusz. Dla mnie to jest kuriozalną sprawą. Osoba, która miała niewiele 
promili, a usnął, bo był upał. Zamiast do domu wieziono go 35 kilometrów do 
Izby Wytrzeźwień żeby poddać go higienie osobistej i innym niekoniecznie 
miłym czynnościom. Z czego to się bierze? Izby Wytrzeźwień jako zakłady 
budżetowe otrzymują dotacje, im więcej przyjętych klientów tym większa 
dotacja. Na obecną chwilę mamy zaległości, w samym mieście ściągalność za 
ten hotel, który kosztuje 250 zł, na kwotę 3 200 000 zł, a pozostałe kwoty są  
w Urzędach Skarbowych, jako nieściągalne w tej chwili. Mamy tu więc skalę 
efektywności działania firmy. A o jakości to za chwilę powiem ja i nie tylko ja, 
mam nadzieję, się wypowiemy. Dlatego ten sposób finansowania okazał się 
sprzyjający niezasadnym zatrzymaniom osób, którym się to przydarzyło. Jak już 
wspomniałem liczba tych przybytków sukcesywnie maleje. W 2000 roku było 
ich 55, a na koniec 2005 roku 48, co ma związek ze zniesieniem obowiązku 
tworzenia i utrzymania, gdyż, pozwolę sobie przypomnieć, że to nie jest 
obowiązek gminy. To jest dobra wola samorządu żeby utrzymywać taki zakład. 
Jednocześnie wystąpiły przypadki przekształceń organizacyjnych które polegały 
na włączeniu Izb Wytrzeźwień w struktury albo miejskich ośrodków 
rozwiązywania problemów alkoholowych i terapii uzależnień, co NIK oceniła 
jako pozytywne zjawisko, a w miastach, w których nie działają Izby 
Wytrzeźwień osoby nietrzeźwe, których odprowadzenie do miejsca 
zamieszkania było niemożliwe, były odprowadzane i zatrzymywane  
w jednostkach policji lub doprowadzane do publicznych placówek służby 
zdrowia. Taki pozytywny przykład ostatniego modelu jest w mieście Łódź. 
Rekomenduję w imieniu Prezydenta Miasta ten projekt z przekonaniem, że jeś li 
Państwo zaakceptują tę uchwałę, wówczas zaproponujemy kolejną, która jest 
dzisiaj w porządku obrad o kierunkach działania, które pozwolą zmodyfikować 
funkcjonowanie tego typu działalności w mieście.  
Izba nasza dysponuje na obecną chwilę 37 miejscami. Z budżetu miasta na 
prowadzenie Izby przekazywana jest dotacja w wysokości 460 tys. zł, w tym 
kwota 150 tys. zł jest wynikająca z porozumienia z ościennymi gminami, jako 
dofinansowanie dowozu mieszkańców z danej gminy. W momencie kiedy  
w 2000 roku utworzona jednostkę pod nazwą Świętokrzyskie Centrum 
Profilaktyki i Edukacji oraz w 2005 roku Ośrodek Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia, które jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
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intencją było współpracować w celu poprawy zdrowia delikwenta, który tam 
trafił, pomocy delikwentowi, co by na przyszłość nie miał problemów tego 
rodzaju. Rekordem było pobyt pani 300 razy w ciągu roku.  
Poza tym chcę również Państwu przypomnieć że zapisy ustawy o finansach 
publicznych obligują nas do likwidacji zakładów budżetowych. Wobec 
powyższego prosiłbym o podjęcie zarekomendowanej uchwały. 
 
Radny Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia RM 

Na Komisji dosyć długo debatowaliśmy nad tym projektem uchwały. 
Natomiast ja tutaj nie będę odnosił się do argumentacji merytorycznej Pana 
Dyrektora Tomali, bo to ustaliśmy już na Komisji, wydaje się ona logiczna  
i wynikająca również ze zmiany prawa. Faktem jest, że ten system, który jest 
budowany w mieście, system opieki społecznej szeroko pojmowanej, w jakiś 
sposób zyska nowe odgałęzienie. Bo ja się zgadzam z tym, że w obecnej 
formule Izba nie może funkcjonować, natomiast chciałbym się odnieść do innej 
rzeczy. Rozmawialiśmy również z urzędnikami Pana Prezydenta, co do 
zabezpieczenia interesów pracowniczych obecnych pracowników Izby, bo tam 
jest około 20 pracowników. Dostaliśmy deklarację, że w miarę możliwości ci 
ludzie będą zatrudnieni w tej bazie, która będzie tworzona jakby w zamian Izby 
Wytrzeźwień. Ten kierunek zmian, który jest proponowany przez Prezydenta 
wydaje mi się dosyć logiczny. Jest on potwierdzony doświadczeniami między 
innymi z Kalisza i z Poznania. Faktem jest, że te doprowadzenia dochodzą u nas 
do jakiś absurdalnych sum, to prawie 10 tys. takich przypadków. Rocznie my 
wykładamy na bieżące funkcjonowanie Izby 460 tys. zł, a całość 
funkcjonowania tej Izby to prawie 1,5 mln zł. Większość z tych należności jest 
nieściągalna, bo trudno wyegzekwować tę kwotę od Pani, która tam była 300 
razy. Jeszcze raz podkreślam, że dostaliśmy zapewnienie od urzędników 
miejskich, że interesy pracownicze obecnych pracowników będą zabezpieczone. 
 
Radna Katarzyna Zapała 

Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na fakt bardzo dobrego 
kierunku, w którym idziemy, jeżeli chodzi o ten proces liberalizacji tak 
naprawdę życia publicznego i również kompleksowego zabezpieczenia potrzeb, 
które takie osoby z problemami posiadają. Bo podejrzewam, że osoba, która 
trafiła tam na 300 dni w roku bardzo prawdopodobne, że jest osobą bezdomną. 
Jeżeli zajmiemy się taką osobą w sposób hospitalizujący to może będziemy  
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w stanie jej pomóc jeżeli wypracowany zostanie system współpracy pomiędzy 
różnymi instytucjami zajmującymi się różnymi kwestiami dotyczącymi 
patologii. Myś lę, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mogli obserwować 
naprawdę pozytywne efekty. 
 
Radny Tomasz Bogucki 

Chciałem podziękować Prezydentowi i powiedzieć, że to jest przykład 
wzorowej pracy nad rozwiązaniem problemów, które są w mieście. W sytuacji 
gdzie Prezydent chce zmienić systemowo pewne rzeczy, to powołał zespół, 
który rozejrzał się po całej Polsce, nie tylko po Kaliszu i Poznaniu, tylko po 
całej Polsce jeśli chodzi o funkcjonowanie Izb i zamienników tego rodzaju 
instytucji. I owocem tego są te dwie uchwały. Jeżeli chodzi o analizę, to była 
zrobiona analiza wszechstronna, zarówno finansowa jak i merytoryczna, 
funkcyjna. Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że chore jest rozliczanie  
w tej chwili gmin z miastem Kielce, jeś li chodzi o funkcjonowanie tej instytucji. 
Jeżeli miasto 30-tysięczne płaci za swoich podopiecznych 3 tys. zł, a kosztuje 
nas to 33 tys. zł, to jest to po prostu chore. Pracownicy, którzy windykują te 
należności, to jest praca tak naprawdę syzyfowa, ponieważ z góry wiadomo, że 
to są rzeczy nieściągalne, a obowiązkowo muszą być wykonywane te tytuły. Jak 
najszybciej trzeba się tej karykatury z poprzedniego systemu pozbyć.  
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 3 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1178/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Izba Wytrzeźwień  
w Kielcach. 
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Pkt. 6. 9 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Kielce dotyczących usprawnienia 
systemu pomocy i wsparcia uzależnionym mieszkańcom Gminy Kielce. 

Pan radny Tomasz Bogucki wyprzedził mnie w wypowiedzi, ale ja jednak 
powiem, że Pan Prezydent w stosownym czasie zdecydował o powołaniu 
Komisji, do której zaprosił osoby bardzo kompetentne. Przewodniczącym 
składu tej Komisji był Pan Marek Scelina. W Komisji byli również Pan Tomasz 
Bogucki, Pan radny Mariusz Goraj i Pan Jacek Róg-Malinowski dyrektor Izby 
Wytrzeźwień, Pan Jerzy Bukała, Pan Andrzej Włoch i Pan Leszek Osterczy. 
Państwo zrobili raport, który daje świetne poglądy na temat Izby Wytrzeźwień  
i kierunkach działania, o których dwa zdania powiem. Myślę, że te nazwiska 
Państwa przekonują do tego, iż raport jest bardzo dobrze skonstruowany po 
doświadczeniach i pobytach w paru miejscach w Polsce. Oglądano projekty 
rozwiązań, między innymi: Poznań, Łódź, Kalisz i Kraków. W tym raporcie 
pojawiły się, ja przedstawię tylko mały fragment, optymalne rozwiązania, które 
w przypadku podjęcia obu uchwał powinny być realizowane. A mianowicie: po 
pierwsze pomieszczenie dla osób zatrzymywanych tzw. pdoz, oddział 
detoksykacyjny i hostel. Te trzy instytucje powinny ze sobą ściśle 
współpracować i efekty powinny być naprawdę takie, że będzie z tego podwójna 
korzyść, czyli dla osób, którym się to przytrafiło oraz dla instytucji jeśli chodzi 
o wymiar finansowy. Wobec powyższego prosiłbym Szanowną Radę o przyjęcie 
tego projektu uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1179/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Kielce 
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dotyczących usprawnienia systemu pomocy i wsparcia uzależnionym 
mieszkańcom Gminy Kielce. 
 
Pkt. 6. 10 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz 
wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych. 
Zmiana spowodowana jest utworzeniem konta na wydzielonym rachunku 
dochodów przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. 
 
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 L/1180/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich 
przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek 
dochodów własnych. 
 
 
Pkt. 6. 11 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Miejskiego 
Urzędu Pracy w Kielcach pn. „Poszukiwana, Poszukiwany” wdrażanego  
w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w regionie zarekomendowała Pani Halina 
Czerniak w.o. dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.  
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Zasadniczą przesłanką tego projektu jest usprawnienie funkcjonowania MUP 
poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy i doradców zawodowych. 
Te dwie grupy pracowników mają pierwszy kontakt z klientami urzędu i od nich 
zależą ich dalsze losy zawodowe. Dobra, efektywna i fachowa pomoc klientom 
urzędu wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności personalnych. W związku  
z tym planowane jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczestników projektu poprzez szkolenia. Zwiększenie liczby pracowników na 
tych stanowiskach oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia wzmocni 
skuteczność działań podejmowanych przez MUP. Wartość dofinansowania 
projektu to 697 597,00 zł. Wnoszę o przyjęcie tego projektu uchwały. 
 
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 L/1181/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Miejskiego Urzędu Pracy  
w Kielcach pn. „Poszukiwana, Poszukiwany” wdrażanego w ramach PO KL 
2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  
w regionie. 
 
Pkt. 6. 12 
 
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 Staszica 14. 
Projekt dotyczy kamienicy w której mieściła się Policyjna Izba Dziecka. Ten 
budynek został przekazany przez Policję poprzez wygaszenie trwałego zarządu, 
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stał się własnością Skarbu Państwa. My przyjmujemy darowiznę od Skarbu 
Państwa i będziemy w drugiej połowie tego roku ten obiekt sprzedawać  
w przetargu na wolnym rynku. Mam nadzieje, że znajdzie się inwestor, który 
poprawi jego wizerunek, bądź być może, jeśli będzie to możliwe wybuduje na 
tym miejscu nowy, ładny obiekt. 
 
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 L/1182/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Staszica 
14. 
 
Pkt. 6. 13 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z tytułu trwałego 
zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, będącej własnością 
Miasta Kielce na prawach powiatu. 

To jest bonifikata z tytuły trwałego zarządu dla DPS-ów przy  
ul. Jagiellońskiej. O co tutaj chodzi? Po prostu jest to próba ograniczenia tego 
bezproduktywnego przepływu pieniądza pomiędzy budżetem miasta, a Domem 
Pomocy Społecznej, który i tak środki na opłacenie trwałego zarządu pozyskuje 
ze środków miejskich. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Liczyłem Panie dyrektorze, że pan przynajmniej zadeklaruje, że pozostałe domy 
pomocy społecznej również zostaną w ten sam sposób załatwione ponieważ był 
problem na Komisji i prosiliśmy o to żeby po pierwsze zwiększyć bonifikatę  
z 90% do 99%, myślę, że to żadna szkoda i żaden problem żeby to zrobić. Nie 
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usłyszałem nic na ten temat, jak również deklaracji, choćby deklaracji, że 
wszystkie jednostki organizacyjne miasta, które według prawa mogą uzyskać 
bonifikatę przez Radę, będą w następnej kolejności również załatwione.  
A w zasadzie powinna być jedna uchwała, która powinna mówić o zasadach 
dotyczących bonifikaty. Wiem, że zasady są wpisane w ustawę, ale my 
moglibyśmy to sobie określić, co do wysokości bonifikaty i sytuacji kiedy ta 
bonifikata jest. Więc bardzo bym prosił przynajmniej o deklarację, nic więcej. 
Chciałbym być po prostu poważnie traktowany przez Pana. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Czy pan dyrektor czuje się na siłach żeby taka deklaracje złożyć? 
 
Dyr F. Pietrzyk 
Tak, oczywiście. Z tym zastrzeżeniem jedynie, że kolejne bonifikaty mogą być 
udzielane wtedy, gdy placówki DPS będą składać kolejno wnioski. Wiem, że są 
o tym poinformowane i my na to oczekujemy. Tak, że jak pojawią się takie 
wnioski jak najbardziej to będzie. Ponieważ każdy przypadek jest inny, 
pamiętajmy, że udzielenie bonifikaty nie może nastąpić na rzecz jednostki, która 
dzierżawi cześć lub wynajmuje część swojej nieruchomości na cele komercyjne, 
gdyż wówczas zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani natychmiast do żądania 
zwrotu tej bonifikaty. Tak, że tu każdy przypadek jest jednostkowy, ale taką 
deklarację jak najbardziej składam. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1183/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, od opłaty rocznej z 
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, będącej 
własnością Miasta Kielce na prawach powiatu. 
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Pkt. 6. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei IX Wieków  Kielc  
i przy ulicy Silnicznej 
Jest to pierwsza z uchwał, które będziemy sukcesywnie Państwu przedstawiać 
odnośnie sprzedaży nieruchomości położonych na tzw. „trójkącie bermudzkim”. 
Ponieważ obszar tego „trójkąta” jest dość skomplikowany pod względem 
prawnym i stanów regulowania tego gruntu, ponadto plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje w tym miejscu kwartały zabudowy, poszczególne 
części. Dlatego my sukcesywnie, w miarę jak regulujemy kolejne kawałki, 
będziemy te działki sprzedawać. To jest pierwsza z nich, powierzchnia niecałe 
1000 m2, sprzedaż w drodze przetargu. Liczymy naprawdę na dobrą cenę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1184/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei IX 
Wieków  Kielc i przy ulicy Silnicznej 
 
Pkt. 6. 15 - 19 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w 
Kielcach przy ulicy Wielkopolskiej 8 m 43 
Żeby była pełna informacja co do tej transakcji – nabywamy łącznie 10 lokali, 
jednakże 5 z nich są to własnościowe, spółdzielcze prawa do lokalu i one nie 
podlegają uchwale, ponieważ nie stanowią nieruchomości. Natomiast pozostałe 
5 są to odrębne własności lokali, a więc nieruchomości w budynkach, stąd też to 
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musi być poddane rygorowi uchwały Rady Miasta. Kupujemy je oczywiście 
żeby powiększyć mieszkaniowy zasób gminy, a o szczegółach opowie pan dyr. 
Wydziału Mieszkalnictwa UM. 
 
Pan Marek Klikowicz dyr Wydziału Mieszkalnictwa UM 
Dysponowana kwota to było 2 mln zł, na te 10 mieszkań wydajemy 1 995 tys. 
zł. Negocjacje trwały bardzo długo. Dziękuję za wniesienie dzisiaj do porządku 
tych projektów, ponieważ jednym z bardzo ważnych argumentów do kupna  
i wynegocjowania dobrej ceny było to, że szybko to załatwimy. Natomiast jest 
obawa taka, że ponieważ nie jesteśmy związani ofertą z tymi naszymi klientami 
i oni w każdej sytuacji mogą się wycofać bez większych konsekwencji z ich 
strony. Nabywamy 10 mieszkań, średnia cena za 1 m2 to jest 3 657 zł, więc to 
jest bardzo dobra cena, te mieszkania są w bardzo dobrym stanie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie dotyczące nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Wielkopolskiej 
8 m 43. 

 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1185/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Wielkopolskiej 8 m 43. 
 
 
II.  Głosowanie dot. nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 7 m 12. 
 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1186/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 7 m 12. 
 
III. Głosowanie dot. nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 
nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Południowej 9 m 8. 
 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1187/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Południowej 9 m 8 
 
IV.  Głosowanie dot. nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei 17 A m 
6. 

 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1188/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei 17 A m 6. 
 
V. Głosowanie dot. nabycia przez Gminę Kielce prawa własności 

nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 
53 m 73. 

 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1189/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa własności nieruchomości 
lokalowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 53 m 73. 
 
Pkt. 6. 20 
 
Pan dyrektor Artur Hajdorowicz uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1: ul. Okrzei – Dolina 
Silnicy – przedłużenie ul. Pocieszka”. 
Obszar planu i ten projekt jest konsekwencją trwających już od pół roku prac 
nad planem miejscowym dla centrum handlowo-rozrywkowego u zbiegu ulic 
Jesionowej i Zagnańskiej, czyli Plaza z przyległościami. Analizując 
szczegółowo pewne uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne 
stwierdziliśmy, że zasadnym jest sporządzenie całościowego planu na to pasmo 
pomiędzy ul. Okrzei i Zagnańską a doliną rzeki Silnicy, razem z doliną rzeki 
Silnicy, od ul. Jesionowej aż do Al. IX Wieków Kielc. Wymagają to kwestie 
infrastrukturalne takiego powiązania, a także przestrzenne, krajobrazowe. Tutaj 
chodzi o to żeby taką prawdę w urbanistyce, która mówi, że miasto powinno być 
odwrócone „twarzą” do rzeki, aby zrealizować na całej długości. Teraz miasto, 
po tej stronie jest tyłem odwrócone, ponieważ są to rury ciepłownicze 
napowietrzne, garaże, stacje trafo, wymiennikownie. Może nie na całym 
przebiegu, ale w dużej części. Zapisy w Studium dotyczące tego terenu straciły 
na aktualności i w toku prac nad Studium będą skorelowane z pracą nad planem. 
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną konieczność zarezerwowania 
w tym planie korytarza na przedłużenie rozbudowanej ulicy Pocieszka do ul. 
Okrzei i Zagnańskiej z przekroczeniem doliny rzeki Silnicy. Może się wydawać, 
że taka inwestycja, bardzo kosztowna, bo to musi być jezdnia na estakadzie,  
w powietrzu, nie obsługująca w zasadzie nic. Mogą być wątpliwości czy to jest 
celowe i czy przypadkiem nie należałoby z tego zrezygnować? Jednak patrząc 
się na całe miasto proszę zwrócić uwagę na fakt, że jest to odcinek, który tak 
naprawdę w przyszłości zamknie układ obwodnicowy tzw. drugiej ramy 
komunikacyjnej wokół śródmieścia. Czyli powstanie obwodnica obejmująca 
trochę więcej niż centrum miasta w takim rozumieniu klasycznym, a istnienie 
takiej relacji obwodnicowej całkowicie zmieni charakter wewnętrznego ruchu  
w mieście zarówno indywidualnego jak i pod względem  transportu zbiorowego. 
Jesteśmy przekonani o tym, że ta rezerwa pod ten pas, a on już jest zagrożony 



41 
 

zabudową, być może nawet jeśli stwierdzimy, że jest dla przyszłego pokolenia, 
to jest koniecznością. Bardzo proszę o przyjecie tej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr L/1190/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1: ul. 
Okrzei – Dolina Silnicy – przedłużenie ul. Pocieszka”. 
 
Pkt. 6. 21 
 
Przewodniczący rady Miasta Krzysztof Słoń  
Rekomenduję projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do 
nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Kielce. 
Zadania z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta wykonuje Przewodniczący 
Rady zgodnie z ustawą, a w wypadku gdy chodzi o kwestie finansowe każda 
decyzja musi być zatwierdzona przez Wysoką Radę, także i ta dotycząca 
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych prawo do nabycia takiej nagrody, w tej chwili, nabywa pan 
Prezydent Wojciech Lubawski. Ja w tym roku mam 20-lecie pracy zawodowej, 
a ponieważ pan Prezydent jest ode mnie 10 lat straszy, więc łatwo policzyć 
jakiego to dotyczy jubileuszu. (przewodniczący RM odczytał rekomendowany 
projekt uchwały).  
Zanim poddam projekt pod głosowanie, to dopowiem, bo wiem, że brak takiej 
informacji może wpłynąć na decyzję Państwa, to przypomnę tylko o tym, bo tu 
jest na pewno wielu kibiców zagorzałych i FART-a i VIVE, że Pan Prezydent 
dzisiaj nic nie wręczał tym Klubom, a to dlatego, że wręczał im piękne puchary 
podczas okolicznościowych fet powitalnych, wtedy gdy FARCIARZE wracali  
z Gdańska i gdy VIVE świętowało kilka dni temu, w poniedziałek dokładnie, 
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swoje wielkie zwycięstwo. Także tutaj kibiców uspokajam, Pan Prezydent 
zachował się w tej kwestii znakomicie. 
 
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 L/1191/2010 z dnia 27 maja 2010 
roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez 
Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Pkt. 7 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli radni: 

1. Burzawa Władysław, 
2. Grzela Joanna, 
3. Jaskóła Adam, 
4. Kubik Marian, 
5. Obara Alicja, 
6. Wołowiec Jacek, 

 
Pkt. 8 
 
Radny Marian Kubik 
Jest pytanie do Pana Prezydenta, właściwie to na Komisji też żeśmy na ten temat 
rozmawiali. Chodzi mi o to, że jak wiemy nasza Komisja zgłaszała w ubiegłym 
roku do budżetu, no nie udało się to co prawda, o budowę hali przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego. Jak wiemy jest tam 
projekt zrobiony, zapłacony i jak pamiętam, to Pan Prezydent zwracał uwagę, że 
po pierwszym kwartale czy pół roku będzie można już wiedzieć czy jest taka 
możliwość żeby nie wiem czy wpisać na przykład tą hale gimnastyczną na 
przyszły rok do budżetu czy w tym roku do WPI. Dlatego chciałem się zapytać 
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bo niedługo będziemy mieli pół roku jak w sprawie tej hali gimnastycznej. Tym 
bardziej, że nie tak dawno gościliśmy tu i piłkarzy ręcznych i siatkarzy przede 
wszystkim, a naprawdę taka sala gimnastyczna jest potrzebna przede wszystkim 
dla siatkarzy. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Pozwoliłem sobie występować z tego miejsca, bo przypadł mi zaszczyt 
odczytania listu Pana Marszałka Sejm Rzeczypospolitej Polski Bronisława 
Komorowskiego skierowanego do samorządowców. (List został oczytany – 
stanowi załącznik do protokołu). 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Po takim wystąpieniu trudno zabierać głos, ale ponieważ zabrakło mi  
w komunikatach Pana Przewodniczącego kilku faktów, które miały miejsce, to 
jednak chciałbym się do nich ustosunkować. Chciałbym podziękować 
wszystkim radnym, którzy 9 maja zapalili znicze na cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich na kieleckiej Bukówce. Jednocześnie chciałbym skierować apel do 
Prezydenta Miasta, aby podjąć kolejne działania, bo już w przeszłości takie 
zostały podjęte, aby uporządkować ten cmentarz, bo tuje zarosły  
w zdecydowany sposób mogiły oraz drogę, która prowadzi do tego cmentarza. 
Myślę, że będzie to kontynuacja działań, które kilka lat temu zostały podjęte 
przez Prezydenta Miasta. I chciałbym również podzielić się taką refleksją  
z wydarzeń, które miały miejsce dzień wcześniej 8 maja – zakończenie II wojny 
światowej w Europie. Kiedy w uroczystościach mszy na cmentarzu przy ul. 
Ściegiennego dzielnie Prezydium Rady reprezentował Pan Wiceprzewodniczący 
Jacek Nowak, ale chcę powiedzieć, że był bardzo skromnie wspierany przez 
radnych Rady Miasta Kielce. Zauważyłem jedynie kilku kolegów, niektórzy 
koledzy wybrali w tym momencie grillowanie. No też trzeba, ale sądzę, że jeżeli 
mamy dawać przykład młodzieży, to w takich uroczystościach Rada Miasta 
powinna być liczniej reprezentowana. Dziękuję za uwagę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Kolejna sesja 24 czerwca br., w Jana. Zobaczcie tak się składa, że albo urodziny 
Prezydenta, albo rocznica samorządu, albo znowu Jana.  
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Pkt. 9 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam sesję Rady Miejskiej w Kielcach 
w dniu 27 maja 2010 roku. 
 
Protokółowała            Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 
 
 


