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Protokół Nr LII/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 29 lipca 2010 roku, w godz. 10.00-21.00, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. 
Nieobecni radni: Grzegorz Fitas, Marek Wołowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
 
Otwieram 52 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 29 lipca 2010 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego 
i jego zastępców pana Czesława Gruszewskiego i pana Tadeusza Sayora, witam 
panią Barbarę Nowak Skarbnika Miasta. Witam dyrektorów wydziałów i szefów 
podległych Miastu jednostek. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Jak 
zwykle liczymy na obiektywny przekaz z obrad dzisiejszej sesji w środkach 
społecznego przekazu. Witam przybyłych gości. Witam również tych, którzy 
obserwują przebieg dzisiejszej sesji dzięki przekazowi internetowemu.  
O przyczynach nieobecności poinformował mnie wcześniej radny Grzegorz 
Fitas. 
 
Do pkt 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 21 lipca 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: 
 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przekazania prowadzenia przedszkola samorządowego; 
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− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu Nr 1 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2010 rok; 

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

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do projektu w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce; 

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do projektu w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce; 

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

− wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach ul. 
Sienkiewicza 21. 

 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Na podstawie statutu Miasta Kielce, paragraf 43, punkt 4, w imieniu Klubu 
Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta w Kielcach, zwracam 
się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady Miasta, odbywającej 
się w dniu 29 lipca 2010 roku o punkt: 
Stanowisko Rady Miasta Kielce w sprawie wyrażenia opinii na temat 
okoliczności wydania Decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Kielce znak: 
OŚ.I. 7624-32/09 z 17 czerwca 2010 roku, Postanowienia Prezydenta Kielc w 
sprawie nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek Church 
Land Development znak: OŚ.I. 7624-32/09 z dnia 7 lipca 2010 roku oraz 
wydanej Decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
Centrum Kulturalno - Rozrywkowo - Handlowego Galeria Korona z parkingiem 
wielopoziomowym dla samochodów osobowych i obsługą komunikacyjną”. 
Znak sprawy: AU. III. 73532-1-27/10. 
Uzasadnienie wniosku zawiera projekt stanowiska Rady Miasta w Kielcach, 
który przekazuję w załączeniu.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Informuję Wysoką Radę, że wpłynął do Przewodniczącego wniosek oraz projekt 
stanowiska Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 roku. 
 
Mieczysław Tomala, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
W imieniu pana Prezydenta proszę o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na 
usuwanie skutków powodzi i wprowadzenie na to miejsce projekt pod tym 
samym tytułem, tylko zmienioną w treści uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków powodzi. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
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 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków powodzi. 
 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków 
powodzi. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przekazania prowadzenia przedszkola samorządowego. 
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Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 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 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. 
 
VI.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 do 
projektu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta 
Kielce. 
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 autopoprawki Nr 2 do 
projektu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta 
Kielce. 
Głosowanie: 
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Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
VIII.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
Głosowanie: 
Za   – 26 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
IX.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach ul. 
Sienkiewicza 21. 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
X. Wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Roberta Siejki o wprowadzenie do porządku obrad 
Stanowiska Rady Miasta Kielce w sprawie wyrażenia opinii na temat 
okoliczności wydania Decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Kielce znak: 
OŚ.I. 7624-32/09 z 17 czerwca 2010 roku, Postanowienia Prezydenta Kielc w 
sprawie nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek Church 
Land Development znak: OŚ.I. 7624-32/09 z dnia 7 lipca 2010 roku oraz 
wydanej Decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum 
Kulturalno - Rozrywkowo - Handlowego Galeria Korona z parkingiem 
wielopoziomowym dla samochodów osobowych i obsługą komunikacyjną”. 
Znak sprawy: AU. III. 73532-1-27/10. 
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Głosowanie: 
Za   – 17 
Przeciw   – 7 
Wstrzymało się  – 2 
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 
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 Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 24 
czerwca 2010 r.  
4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.  
5/ Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.  
6/ Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2009 rok.  
7/ Stanowisko Rady Miasta w sprawie decyzji Rady Miasta.  
8/ 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. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego; 

4. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce; 
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5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta 
Kielce; 

6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 
w Mieście Kielce;  

7. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na usuwanie skutków 
powodzi; 

8. przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
Kielcach; 

9. przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach; 

10. wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Przychodni Rejonowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej; 

11. przekazania prowadzenia przedszkola samorządowego. 
12. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i 
sposobu zgłaszania kandydatów do Rady;  

13. szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji;  

14. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Kielcach; 
15. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Kielcach; 
16. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Kielcach; 
17. nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. 

Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach; 
18. nadania Statutu Domowi dla dzieci w Kielcach; 
19. nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Dobra Chata” w Kielcach;  
20. nadania Statutu Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach; 
21. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Adopcyjno - 

Opiekuńczemu w Kielcach;  



 8 

22. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o 
nazwie Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 
Kielcach, ul. Słoneczna 9; 

23. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 
Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach;  

24. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach;  

25. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach ul. Sienkiewicza 21; 
26. wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

27. zmieniająca uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
25 października 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o 
nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej 
nazwie jednostki budżetowej; 

28. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
„Centrum Geoedukacji Kielce”;  

29. nadania nazwy nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy w mieście Kielce;  
30. nadania nazwy osiedlu w mieście Kielce;  
31. przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej;  
32. wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Spółka z o.o. prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego;  

33. wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Yo Long Construction 
Spółka z o.o. w Kielcach prawa własności nieruchomości położonej w 
Kielcach przy ulicy Szajnowicza;  

34. zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicach 
Chodkiewicza i Skalistej;  

35. nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej;  

36. nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej;  

37. nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Kalcytowej i 
Kryształowej;  
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38. nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Targowej;  

39. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach 
przy ulicy Stanisława Staszica 14;  

40. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Krakowskiej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;  

41. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w 
Kielcach przy ulicy Północnej;  

42. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Jerzego Bogumiła Puscha;  

43. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy;  

44. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Św. 
Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy;  

45. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy;  

46. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 
roku Nr XXXI/737/2008 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
położonych w Kielcach przy ulicach Ciepłej, Karczówkowskiej, 
Dolomitowej, Kalcytowej, Kryształowej, Szczyglej, Św. Weroniki, 
Strycharskiej, Targowej, Chęcińskiej.  

9/ Interpelacje i zapytania radnych.  
10/ Sprawy różne i wolne wnioski.  
11/ Zamknięcie obrad.  
 
W trakcie obrad Rada Miasta zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad punktu 
8.31 – podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Jagiellońskiej. 
 
 
Do pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
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Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 24 czerwca 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    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LI/2010 z sesji Rady 
Miasta Kielce odbytej w dniu 24 czerwca 2010 r. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Proszę o ogłoszenie kilkunastominutowej przerwy przed blokiem uchwał, aby 
zapoznać się z propozycją stanowiska przedstawionego przez Roberta Siejkę. 
Jednocześnie proszę aby w przerwie uwzględnić czas na posiedzenie Komisji 
Edukacji i Kultury, w związku z wprowadzeniem punktu dotyczącego 
przekazania przedszkola. Chciałbym by Komisja zapoznała się z projektem 
uchwały, aby do bloku podejmowania uchwał przystąpili już z pełną wiedzą.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Pana wniosek uwzględnię przy ogłaszaniu przerwy.  
 
Do pkt 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Z wielką przyjemnością informuję Wysoką Radę i wszystkich zebranych, że 24 
lipca bieżącego roku, swoje 95 urodziny obchodził pan kapitan Ignacy Skowron, 
obrońca Westerplatte. Ostatni z żyjących westerplatczyków. Bardzo dziękuję 
pani radnej Renacie, za to, że uczestniczyła razem ze mną w uroczystościach 
urodzinowych. Informuję również nieoficjalnie, że pan kapitan został 
awansowany do stopnia majora i uroczystości z tym związane prawdopodobnie 
odbędą się 15 sierpnia. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i wszyscy jesteśmy 
dumni z tego, że ostatni obrońca Westerplatte żyje wśród nas i jest obywatelem 
tego miasta.  
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Informuję Wysoką Radę, że w dniach 16-18 lipca bieżącego roku, 
uczestniczyłem w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w 
Olsztynie. Z tego wyjazdu, oprócz zawartości merytorycznej zapamiętam na 
długo Bitwę pod Grunwaldem, a właściwie jej 600 rocznicę. Informuję państwa, 
że istniało niebezpieczeństwo, które mogło spowodować, że losy bitwy 
przechyliłyby się na stronę krzyżaków. Pewnie państwo słyszeli o tym z 
mediów.  
Informuję, że w najbliższą niedzielę odbędą się uroczystości poświęcone 
rocznicy Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.00 odbędzie się msza w 
Kościele Garnizonowym. O 17.00 tradycyjnie spotkamy się na Skwerze Szarych 
Szeregów. Zapraszam wszystkich państwa na te uroczystości. Pamiętajmy o 
bohaterach Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy również o bohaterach akcji 
Burza.  
Informuję państwa, że 12 sierpnia będą miejskie uroczystości związane z 
wejściem Kadrówki do Kielc. Również zapraszam wszystkich państwa do 
wzięcia udziału w tych, ważnych dla Kielc uroczystościach patriotycznych.  
Interpelacje między sesjami złożyli radni: Witold Borowiec i Adam Jaskóła.  
 
Do pkt 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił Informację o pracach 
między Sesjami Rady Miasta Kielce. 
 
 W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 
2010 roku wydałem: 
I.  61 zarządzeń dotyczących: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok – Nr 281/2010, Nr 288/2010, Nr 305/2010, Nr 319/2010,  

2) zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 

331/2010, 
3) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 

279/2010, Nr 284/2010, Nr 285/2010, Nr 286/2010, Nr 290/2010, Nr 298/2010, Nr 299/2010, Nr 300/2010, Nr 

302/2010, Nr 303/2010, Nr 304/2010, Nr 306/2010, Nr 309/2010, Nr 320/2010,  
4) założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i 

gospodarczej Miasta Kielce na 2011 r. – Nr 317/2010,  
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5) szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do 
projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011 rok – Nr 326/2010, 

6) przyznania nagród za: 
a) wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym –Nr 272/2010, 
b) osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury – Nr 276/2010, 
7) zmiany zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych 

gminy w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 273/2010, Nr 

274/2010, 
8) powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 

stopień nauczyciela mianowanego – Nr 277/2010, 
9) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji: 

a) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego – Nr 297/2010, Nr 318/2010, Nr 321/2010,  

b) do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce – Nr 275/2010, 

c) do przeprowadzenia rokowań dotyczących ceny sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Kielce – Nr 322/2010, 

10) ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie, przez inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego osobę prawną, publicznego przedszkola w 
Kielcach przy ul. Chęcińskiej 3 od 1 września 2010 r. – Nr 307/2010,  

11) ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej dla konkursu ofert 
na prowadzenie przez inną, nie jednostkę samorządu terytorialnego 
osobę prawną, publicznego przedszkola w Kielcach przy ul. 
Chęcińskiej 3 od 1 września 2010 roku – Nr 329/2010, 

12) przyznania w 2010 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 
Kielce – Nr 289/2010, 

13) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji 
Wyborczych – Nr 282/2010, Nr 283/2010, 

14) wypłaty diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – Nr 287/2010,  
15) powołania Zespołu Diagnozy i Wsparcia Dziecka z FASD – Nr 327/2010, 
16) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej im. 

prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach – Nr 328/2010, 
17) utworzenia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych miasta Kielce – 

Nr 330/2010, 
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18) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach – 
Nr 308/2010,  

19) uchylenia zarządzenia w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach przy 
ulicy Bolesława Markowskiego 11 – Nr 271/2010, 

20) w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Osobnej – Nr 278/2010, 
b) Al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa – Nr 291/2010, Nr 325/2010,  
c) przy ulicy Modlińskiej – Nr 310/2010,  
d) przy ulicy Malachitowej – Nr 311/2010,  
e) przy ulicy Zamojskiej – Nr 312/2010,  
f) przy ulicy Grenadierów – Nr 314/2010, 
g) przy ulicy Skalistej – Nr 315/2010,  
h) przy ulicy Leszczyńskiej – Nr 316/2010,  
i)  przy ulicy Wojska Polskiego – Nr 323/2010, 
j)  przy ulicy Wincentego Witosa – Nr 324/2010, 

21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego we wsi Grabowiec, 
gmina Chmielnik – Nr 313/2010,  

22) w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu: 
a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej – Nr 

280/2010, 
b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Targowej nr 21 – Nr 301/2010, 
23) ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce, położonych w 
Kielcach: 
a) przy ul. Stanisława Toporowskiego – Nr 292/2010, Nr 293/2010,  
b) przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki  

i ul. Niskiej – Nr 294/2010, Nr 295/2010,  
c) przy ul. Andrzeja Struga – Nr 296/2010,  

II.  12 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 
Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 46 projektów uchwał Rady 
Miasta.” 
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Do pkt. 6 
 
Grażyna Majewska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Przedstawiła Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 
2009 rok.  
Państwowa Inspekcja Sanitarna szczebla powiatowego powołana jest do 
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez 
sprawowanie nadzoru nad warunkami: 
1) higieny środowiska, 
2) higieny pracy w zakładach pracy, 
3) higieny procesów nauczania i wychowania, 
4) higieny wypoczynku i rekreacji, 
5) zdrowotnymi żywności i żywienia i przedmiotów użytku, 
6) higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt 
oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
Wszystko to w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób 
zakaźnych i zawodowych. 
W zakresie wody do spożycia, mieszkańcy miasta Kielce zaopatrywani są z 
dwóch wodociągów sieciowych: Kielce i Dyminy. Obydwa wodociągi są 
administrowane przez Wodociągi Kieleckie. Woda z ujęć pochodzących  
z Zagnańska, ze względu na długa sieć przesyłową jest prewencyjnie 
chlorowane. Stwierdza się dobrą jakość wody, którą otrzymują mieszkańcy.  
W zakresie obiektów związanych z turystyką, pływalniami, basenami, bazą 
noclegową, zakładami usługowymi, obiektami użyteczności publicznej, nie 
stwierdzono zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego. W zakresie żywności  
i żywienia, nadzorujemy obiekty produkcji żywności, obrotu żywnością, obiekty 
żywienia zbiorowego otwartego i żywienia zamkniętego. W ciągu 2009 roku 
wydano dwie decyzje zamykające produkcję lodów. Są to niebezpieczeństwa 
lokalne i chwilowe, do momentu umycia maszyny, zdezynfekowania, 
przedstawienia dobrych wyników. Lody po badaniach są jak chodząca pożywka, 
jest nich tyle zanieczyszczeń bakteryjnych. Były też dwie decyzje nakazujące 
zaprzestania działalności gastronomicznej i handlu artykułami spożywczymi. 
Były to małe obiekty, otwierane samowolnie nawet bez wody bieżącej, mimo 
umiejscowienia na terenach skanalizowanych.  
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W zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. W zakładach, 
które mamy pod nadzorem jest ponad 30 tysięcy pracowników, z czego ponad 
1600 pracowników pracuje z narażeniem na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia. Najczęstsze czynniki, jakie wywołują tą szkodliwość to jest hałas i 
pyły. Jest to największa grupa narażonych pracowników. W związku z takimi 
narażeniami wydajemy decyzje w sprawie chorób zawodowych. W 2009 roku 
wydaliśmy 27 decyzji stwierdzających choroby zawodowe i 49 decyzji o braku 
podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych. Najczęściej stwierdza się 
choroby u nauczycieli w związku ze schorzeniami narządów głosu, u 
pracowników służby zdrowia, w związku z zakażeniami wirusem zapalenia 
wątroby typu B i typu C. Poza tym pojedyncze przypadki pylicy płuc, 
alergicznego zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, narządu 
słuchy, zespołu cieśni w obrębie nadgarstka, jeden przypadek ostrego zatrucia 
substancjami chemicznymi. 
Nadzorujemy placówki służby zdrowia. Generalnie sytuacja jest dobra. 
Zgłoszono natomiast kilkanaście ognisk epidemicznych. Zatruć wywołanych 
przez wirusy, przez bakterie salmonelli. W 2009 roku wystąpiły dwa przypadki 
choroby meningokokowej. W poprzednim roku było 8 przypadków. Dla 
porównania, należy też powiedzieć, że w powiecie kieleckim, 19 okolicznych 
gminach, w zeszłym roku było 15 zachorowań, w tym roku był tylko jeden 
przypadek zachorowań. Oczywiście szczepienia są tu ogromnym 
dobrodziejstwem, natomiast za wcześnie jest mówić, że jest to skutkiem 
szczepień. Bardzo dobrze wpłynęło to na środowisko, które było swego czasu 
spanikowane przez media. Teraz jest dobra sytuacja, że ludzie wiedzą, że 
szczepienia są dostępne. Te szczepienia są naprawdę dobrodziejstwem, 
natomiast musi wiele lat upłynąć bez zachorowań by wyciągać takie wnioski.  
W powiecie było tylko jedno szczepienie a zachorowalność spadła z 15 do 1 
przypadku. Zrobiliście państwo coś bardzo dobrego.  
Zagrożeniem jest nowo pojawiająca się choroba, której jeszcze nie znamy. 
Takim zagrożeniem była „świńska grypa” wywołana wirusem AH1N1. 
Skończyło się dobrze. Były tylko 72 przypadki podejrzeń, z czego 45 osób w 
mieście i powiecie było potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi, z czego 35 
przypadków były to osoby zamieszkujące w mieście. Z tych osób 19 to były 
dzieci do lat 14. Zarejestrowano tylko jeden zgon. Po zwykłej grypie, również 
zdarzają się powikłania i zgony. 
Od wielu lat w mieście i województwie notowany jest współczynnik 
zapadalności na WZW B i WZW C, dużo większy niż średnia w Polsce. W 
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Polsce mamy WZW C – 10 zachorowań na 100.000 mieszkańców w Kielcach 
21. Na WZW B w Polsce 4 przypadki na 100.000 mieszkańców, w Kielcach 
9.Nie do końca świadczy to faktycznie o zachorowaniach, które występują  
u nas. W Kielcach jest dobre rozpoznawanie tej choroby i dobra zgłaszalność. 
Może to zacierać obraz rzeczywisty. Są województwa, gdzie zgłaszalność nie 
jest pełna. Lekarz rozpoznaje chorobę ale jej nie zgłasza. Ta statystyka jest przez 
to zafałszowana. Od wielu lat mamy świadomość, że w Kielcach mamy prawie 
100% zgłaszalność. Dlatego te dane są tak przykre.  
Tak jak każda nowa choroba jest jakimś zagrożeniem sanitarnym, tak również 
każde niezaszczepione dziecko szczepieniami obowiązkowymi od pierwszego 
roku życia też jest zagrożeniem zdrowia i dla dziecka i dla jego otocznia.  
W zakresie nadzoru nad nauczaniem, wychowaniem dzieci w placówkach 
nauczania, nie było drastycznych zagrożeń. Stwierdza się pogarszający się stan 
sanitarny obiektów. Poza tym stwierdzono niewłaściwy rozkład zajęć szkolnych. 
Również stwierdza się niedostosowanie do wymogów ergonomii mebli 
szkolnych. Często jest to niedostosowanie wysokości krzesełka do wysokości 
stolika, lub niedostosowanie do wzrostu dziecka.  
W tej chwili jest projekt rozporządzenia, który zwiększa wymogi sanitarne w 
szkołach. Od kilku lat walczymy o to, żeby dzieci miały ciepłą wodę w węzłach 
sanitarnych. Woda ta jest wszędzie ale są to pojedyncze punkty. Czyli jeżeli jest 
kilka umywalek to w jednej lub dwóch jest ciepła woda. Nowe rozporządzenie 
ma wprowadzić konieczność ciepłej wody przy każdej umywalce. Woda ma być 
podgrzewana centralnie. Stosowane często przepływowe ogrzewacze często się 
psują. Coraz częściej jest mydło, niestety brak jest ręczników. Pojawiają się one 
wtedy, kiedy panie z sanepidu wchodzą do szkoły. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Trzy zdania odnośnie tego o czym mówiła pani doktor. Chciałbym poruszyć 
problem rozkładu zajęć i wysokości stolików. Problem wysokości stolików nie 
jest od dzisiaj, nie jest to nowy problem, należy się nad nim mocno pochylić. 
Myślę, że nie możemy czekać aż organ nadzorujący, czyli Kuratorium zajmie w 
tej sprawie głos i zacznie kontrolować. Należałoby podjąć pewne decyzje 
związane z tym, aby dokonać szybkiej kontroli, pod koniec sierpnia, placówek 
oświatowych, szczególnie tych, gdzie będą zerówki i klasy 1-3. Po to, aby tak 
zaplanować, aby ten problem w ciągu roku szkolnego rozwiązać. To samo jeśli 
chodzi o rozkład zajęć. Nie tylko w klasach 1-3, 4-6 ale również w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Jest to wbrew wszystkiemu bardzo ważny problem, jak 
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rozłożymy poszczególne przedmioty w tygodniu zajęć. Nie jest to co prawda 
łatwe ale jest do zrealizowania, aby uczeń dziennie był obłożony przedmiotami 
w sposób umożliwiający jego właściwe funkcjonowanie. Żeby nie było, że w 
jednym dniu są dwie godziny matematyki, dwie godziny fizyki i dwie godziny 
polskiego a w drugim przedmioty o nieco mniejszej wymagalności nakładu 
pracy. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Ponieważ wiem, że wielu naszych gości jest szczególnie zainteresowanych 
punktem, który został wprowadzony do obrad dzisiejszej sesji, proponuję, żeby 
o tym punkcie porozmawiać teraz, aby państwo nie musieli czekać zbyt długo. 
Proponuję by pierw omówić punkt. Jeżeli będzie wniosek formalny o to, by 
teraz ogłosić przerwę, przed dyskusją nad tym punktem, poddam go pod 
głosowanie. Ja proponuję, by w tej chwili się odbyła dyskusja nad tematem, 
przedstawienie stanowiska Prezydenta, stanowiska Rady a następnie odniesienie 
się do propozycji stanowiska, jakie przedstawił pan Robert Siejka.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Podtrzymuję swój wniosek, by w tym momencie ogłosić przerwę. Bez przerwy 
dyskusja byłaby dwukrotnie prowadzona. Być może po powrocie z narady 
dotyczącej stanowiska ponownie poruszalibyśmy te same rzeczy. A tak, 
zwracając uwagę na stanowisko a potem na informacje dostarczone przez pana 
Prezydenta, będziemy mogli weryfikować swoje poglądy, albo skreślać pewne 
rzeczy w naszych wypowiedziach, które chcielibyśmy użyć.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Poddaję pod głosowanie wniosek pana Jarosława Machnickiego sprowadzający 
się do ogłoszenia przerwy przez rozpoczęciem dyskusji.  
 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – 3 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu wniosku formalnego. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach.  
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Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady. 
 
Do pkt. 7 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Stanowisko w sprawie budowy Galerii Korona dotyczy tak naprawdę 
konkretnych spraw, związanych z merytoryczną, ale i prawną stroną 
podejmowanych decyzji przez Prezydenta Miasta i urzędników miejskich. To, 
co jest najbardziej istotne na tą chwilę, to jest sprawa związana z rygorem 
natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej w sprawie budowy tegoż 
obiektu. Z naszej wiedzy, i z wiedzy wielu osób wynika, że ta decyzja 
środowiskowa została zakwestionowana przez SKO. Mimo że została 
zakwestionowana podjęto kolejną decyzję o nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności. Na tą chwilę nie mamy wiedzy: 
1. Jak SKO odniosło się do przedstawionej decyzji środowiskowej? Chciałbym 

prosić o to, żeby ta opinia była nam przedstawiona.  
2. Jakie były przesłanki, żeby tej decyzji środowiskowej nadać rygor 

natychmiastowej wykonalności.? 
Być może w trakcie dyskusji, pozwolę sobie rozwinąć ten temat. Z mojej 
wiedzy na tą chwilę wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się 
decyzjom, które są konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia, na bardzo 
ważny interes społeczny, na bardzo istotne kwestie związane z działalnością 
społeczną. W ten sposób to rozumiem. Na tą chwilę nie widzę powodów, żeby 
taki rygor natychmiastowej wykonalności został narzucony w tej konkretnej 
sprawie. Budowa komercyjnego obiektu, niezależnie od tego, co o nim sądzimy, 
nie jest aż takiej wagi. To jest zwyczajny, komercyjny obiekt handlowy. Zanim 
podejmiemy decyzję odnośnie stanowiska w sprawie, o której mówimy, 
chciałbym uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, zarówno od strony prawnej, jak  
i od strony merytorycznej. Dlaczego postąpiono w ten a nie w inny sposób? Od 
tego ja, a myś lę że i wielu radnych, uzależnia swoje następne decyzje. 
 
Radny Jan Gierada 
Wynika z tego, że przysłowie „pospiech jest dobry przy łapaniu pcheł” nie zdaje 
tu egzaminu. Znam dziesiątki przypadków w tym mieście, gdzie normalni 
ludzie, nie związani z kościołem, nie związani ze spółką, oczekują na wydanie 
pewnych decyzji latami, a w przypadku z ulicy mokrej w Kielcach – dwa lata. 
Dopiero po mojej interwencji uzyskano tam w końcu warunki 
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zagospodarowania. Tu się robi wszystko w pośpiechu. Pytam, dlaczego nie 
można było iść normalną, proceduralną drogą, żeby nie było żadnych 
wątpliwości. Rygor natychmiastowej wykonalności, pośpiech, nieliczenie się  
z opinią nadrzędną. To wszystko powoduje, że można smuć różne domysły. 
Rozumiem, że tym jest zainteresowany bardzo kościół. Taka jest prawda. 
Ogromne pożytki będzie brał z tego kler. Ja nie mam nic przeciwko temu, skoro 
warunki są ku temu, żeby tak było. Natomiast sam sposób prowadzenia tej 
inwestycji szybką ścieżką, budzi we mnie może nie odrazę, ale nie mam 
zaufania do tego typu wydawanych decyzji. Powinno to pójść normalną drogą, 
normalną ścieżką, tak jak u każdego innego mieszkańca w Kielcach. 
W stosunku do osób fizycznych w tym mieście nie robi się tak, jak robi się  
w przypadku Galerii Korona. Dlatego uważam, że wszystkie komisje, Komisja 
gospodarki Komunalnej i Komisja Gospodarki Przestrzennej powinny dokładnie 
się temu przyjrzeć. Pan Jarosław Karyś mówił, że on w ogóle nie zna opinii 
SKO. Jak nie zna opinii, to jak możemy dzisiaj podejmować decyzję i głosować 
w taki czy inny sposób? Skoro podjęliśmy pewne działania w tym kierunku, 
żeby tak było, to uszanujmy to i niech to idzie normalną ścieżką. Skoro są 
odwołania, skoro są niezadowoleni ludzie, są sprzeciwy, to nie róbmy tego na 
siłę, bo to stwarza podejrzenia, że komuś bardzo zależy, żeby natychmiast to 
robić.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Na tym etapie dyskusji, jeś li dopuściliśmy chęć poznania tego tematu dogłębnie, 
poprosić zarówno pana Przewodniczącego jak i przewodniczących komisji 
merytorycznych, aby przedstawili nam informacje jakie posiadają na temat 
całości działania w tym zakresie. Chciałbym prosić także pana Prezydenta, aby 
odniósł się w jakikolwiek sposób do informacji, czy zarzutów, które są w tym 
stanowisku, aby dyskusja była bardziej przedmiotowa.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Informuję radnych, że zarówno ja, jak i wszyscy państwo, od wczoraj jesteście 
w stanie zapoznać się z informacją, która znalazła się na naszych skrzynkach 
mailowych. Wiem, że niektórzy z państwa z tą informacją, przypominającą 
bardziej harmonogram spraw związanych z Galerią Korona, zapoznali się i jest 
dostępna na naszych skrzynkach internetowych.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
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Prosiłbym, żeby pan Przewodniczący podał informacje, jeśli takie protesty 
licznych mieszkańców napływały do pana Przewodniczącego, czy 
poszczególnych radnych, czy Komisji, to chciałbym wiedzieć. Jest tu zapis 
„protest licznych mieszkańców”. Ci mieszkańcy jeszcze zarzucają, zgodnie z 
tym stanowiskiem, określone rzeczy. Chciałbym wiedzieć jakie to były 
protesty? Do kogo kierowane? Jakich argumentów używano w tych protestach? 
Kto za tymi protestami się kryje? Czy jest to jakieś zrzeszenie? Czy są to 
pojedyncze osoby? Czy są to grupy osób?  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
W całym procesie decyzyjnym, związanym z Galerią Korona wielokrotnie 
wpływały stanowiska wyrażone przez osoby pojedyncze, bądź grupy 
mieszkańców. Za każdym razem, kierowałem to do właściwej Komisji. Ostatnie 
wystąpienie, które sprzeciwia się takim, a nie innym decyzjom pana Prezydenta, 
wpłynęło między innymi na moje ręce, jak też na ręce przewodniczących 
klubów Rady Miasta, trzech klubów. O takim właśnie proteście, 
poinformowałem przedstawicieli klubów radnych, jak również członków 
prezydium Rady, na Konwencie w ubiegłą środę.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Mam dwie kwestie prawne. Po pierwsze chciałbym żeby wnioskodawcy 
wyjaśnili, w których kategoriach unormowań statutowych znajduje się 
możliwość do stanowienia przez Radę tego typu stanowiska? Żeby wskazali stan 
prawny. Również chciałbym, żeby wnioskodawcy, czy projektodawcy tego 
stanowiska przybliżyli możliwość rozwiązań dotyczących punktu drugiego, 
ustępu drugiego. Mamy tu sformułowania typu: „nosi wadę prawną, która czyni 
wydane pozwolenie na budowę nieskutecznym prawnie”. Chciałbym się 
dowiedzieć na podstawie których przepisów KPA lub innych wnioskujemy, że 
będą nieskutecznie prawnie. Również chciałbym się dowiedzieć na podstawie 
których przepisów KPA lub innych istnieją możliwości rozwiązań, które 
dawałyby nam podstawę do tego, żeby tego typu zapisy wnosić w tym 
dokumencie? Jakie są możliwości i konsekwencje, zmiany tych pozwoleń, czy 
decyzji środowiskowych, bo nie wiem do czego się odnosi ta wada prawna. Jak 
się dowiemy, to być może będziemy mogli podjąć decyzje. Generalnie, żebyśmy 
mieli podane wszystkie kwestie prawne, przepisy, odniesienia i możliwości 
rozwiązań na przyszłość w związku z tego typu sformułowaniami określone tu 
bliżej.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Podzielam pana wątpliwości.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  
i Zdrowia 
Jeżeli jesteśmy już przy tym punkcie, chciałbym poprosić urzędników 
miejskich, bądź samego pana Prezydenta o przedstawienie chronologii zdarzeń, 
która towarzyszyła całej tej decyzji, która jest dzisiaj kontestowana przez nas. 
Rozumiem, że jest, skoro taki projekt wpłynął. Prosiłbym również o informację 
o tym, czy nagłaśniane porozumienie pomiędzy miastem a Church Land 
Development, który już w tym momencie nie jest inwestorem, dlatego, że z tego 
co wiem inwestorem jest inna spółka, o partycypacji w przebudowie węzłów 
komunikacyjnych wokół galerii będzie honorowane i czy miasto ma gwarancję, 
że będzie honorowane przez nowego inwestora? Z tego co wiem, nie był on 
stroną w tych negocjacjach. Chciałbym się dowiedzieć, jakie będą koszty 
przebudowy ulic wokół tej Galerii? Na koniec chciałbym prosić i to chyba 
najważniejszy z moich postulatów, aby umożliwić mi poznanie opinii SKO. 
Chciałbym prosić o odczytanie uzasadnienie ostatniej decyzji o uchyleniu trybu, 
w którym to postanowienie, uzgodnienia środowiskowe zostały wydane. 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Pierw kilka słów do pana radnego Gągorowskiego, który zadał kilka pytań. 
Uważamy, iż te działania były i są obarczone wadą prawną, gdyż pozwolenie na 
budowę zostało wydane na podstawie rygoru natychmiastowej wykonalności dla 
decyzji środowiskowej, która została uchylona przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze. Uważamy, że w ślad za tym powinno być uchylone również 
pozwolenie na budowę. Tak się jednak nie stało. Piszę o tym w uzasadnieniu do 
stanowiska.  
Jeśli chodzi o moje pytania, bo je miałem i mam nadal, pierwsze z nich przed 
chwilą wyartykułował radny Goraj. Przypomnę, że w momencie kiedy Wysoka 
Rada uchwalała plan zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu 
miasta, dotyczącego budowy Galerii Korona, to te właściwości mój klub 
podnosił. Wówczas pytaliśmy o koszty, jakie miasto będzie musiało podnieść w 
związku z przebudową układu komunikacyjnego, celem zabezpieczenia 
funkcjonowania Galerii. Wówczas zostaliśmy tylko poinformowani o jakimś 
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tajnym porozumieniu pomiędzy miastem a inwestorem. W zasadzie radni nie 
uzyskali wtedy odpowiedzi na pytania jakiego rzędu mogą to być koszty, które 
będą musiały być poniesione przez miasto w związku z przebudową. 
Chciałbym, żeby to porozumienie, jeśli jest gdzieś zapisane, to myślę, że nic 
wielkiego by się nie stało gdyby Wysoka Rada poznała treść tego porozumienia, 
żebyśmy mieli jasną sytuację, co po czyjej stronie stoi. Ile pieniędzy wyłoży 
inwestor na przebudowę układu a ile miasto? Czy są jakieś wyliczone kwoty 
przez miasto ile to będzie kosztowało?  
Druga rzecz jest związana z przebudową układu komunikacyjnego. Panie 
Prezydencie chciałem zadać panu pytanie. Zgodnie z prawem Miejski Zarząd 
Dróg w Kielcach, pełnomocnictwem z dnia 18 lutego 2010 roku udzielił 
pełnomocnictwa firmie MAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe i to 
przedsiębiorstwo wniosło do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o 
uzyskanie opinii dotyczącej rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego 
obejmującego skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Polną oraz ulice Polną, 
Radiową i Niską w Kielcach. W kwietniu tego roku, Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego wyraził w formie uchwały opinię w tej sprawie i ta opinia jest 
negatywna. Zarząd Województwa negatywnie zaopiniował wniosek dotyczący 
przebudowy układu komunikacyjnego. To jest dokument, to nie są jakieś notatki 
służbowe. Do tej uchwały jest dołączone uzasadnienie, i jakież moje zdziwienie 
było, kiedy przeczytałem w tym uzasadnieniu, że pan, który reprezentuje tę 
firmę, mający pełnomocnictwa Miejskiego Zarządu Dróg, w momencie, kiedy 
został 21 kwietnia poinformowany o brakujących dokumentach, które trzeba 
dołączyć do dokumentacji wniosku o opinię, stwierdził, że opinia pozytywna nie 
jest mu potrzebna, ponieważ decyzję o pozwoleniu na budowę uzyska inną 
drogą. To jest zapis z uzasadnienia uchwały Zarządu Województwa. W kwietniu 
tego roku, pan wiedział, że decyzja o pozwoleniu na budowę będzie wydawana 
inną drogą.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Ad vocem. Od razu na wstępie zaznaczam, że nie jest to przytyk do pana, panie 
Robercie, tylko chciałbym się dowiedzieć precyzyjnie. Mam przed sobą artykuł 
108 i jest tu, między innymi zapis: „lub wyjątkowo ważny interes strony”. 
Według niektórych komentatorów ten wyjątkowo ważny interes strony jest 
elementem subiektywnym. Trudno twierdzić, czy inwestor ma ten wyjątkowo 
ważny interes czy nie. Tak to ocenił organ. Mam precyzyjne pytanie, jeś li 
państwo używacie zapisu „nosi wadę prawną” a ta wada nie została w żaden 
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sposób zakwestionowana jak mniemam, bo nie mam takich informacji, do dnia 
dzisiejszego a tylko Rada miałaby to poczynić, w związku z tym moje pytanie 
jest takie: jakie podjęto czynności, żeby ewentualnie zakwestionować ten zapis, 
mówiący o wyjątkowo ważnym interesie prawnym strony? Mówię o czynności 
prawnej. Być może zostały podjęte czynności, o których mówi artykuł 156 
KPA, być może: „organ administracji publicznej, stwierdza nieważność decyzji, 
która wydana została bez podstawy prawnej, lub z rażącym naruszeniem 
prawa”. Czy ktoś podjął tego typu czynności? Czy mamy takie informacje?  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Ja nie jestem prawnikiem. Pan nim jest. Rozumiem pana wątpliwości. Tydzień 
temu, podczas obrad Konwentu prosiłem przewodniczących wszystkich klubów 
o pomoc i włączenie się do formułowania naszego stanowiska. Ponieważ nie 
uzyskałem aprobaty, przygotowałem to stanowisko w ramach mojego klubu. 
Jeśli chodzi o czynności, jakie zostały podjęte, bo pan ma rację, że to jest 
kwestia subiektywna, my oceniamy to tak, ktoś inny może to oceniać inaczej. 
Dlatego my nie piszemy, nie mówimy o tym, że ktokolwiek popełnił 
jakiekolwiek przestępstwo. Gdyby tak było, to musielibyśmy sprawę kierować 
gdzie indziej. Nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Kielc wiedzieli, iż radni 
Rady Miasta w Kielcach nie identyfikują się z tymi działaniami, 
podejmowanymi w ostatnim czasie, w tej sprawie, przez pana Prezydenta. Z 
tego co wiem, jest wniosek Wojewody Świętokrzyskiego o unieważnienie 
pozwolenia, o uchylenie decyzji pozwalającej na budowę dla Galerii Korona. 
Takie działania są podjęte ale to jest niezależna ścieżka i tym się zajmie organ 
nadzoru, czyli Wojewoda Świętokrzyski.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Nie chciałem odnosić się w tym miejscu do tego dokumentu, albo rzeczy, którą 
mielibyśmy dzisiaj poddać głosowaniu. Chcę przedstawić parę kwestii, które nie 
pozwalają, w moim rozumieniu, mojemu klubowi dalej dyskutować nad tym 
dokumentem w takim układzie, jak również głosować za przyjęciem takiego 
stanowiska. W punkcie pierwszym mamy zapis: „protest licznych mieszkańców, 
którzy twierdzą, że urzędnicy miejscy przekroczyli uprawnienia służbowe” – to 
już jest wykroczenie. W punkcie 2: „wydane pozwolenie na budowę jest 
czynione nieskutecznym prawnie” czyli jeżeli tak ta rzecz wygląda to nie mamy 
o czym rozmawiać. W punkcie 3: „wycofanie postanowienia Prezydenta Miasta 
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w sprawie nadania rygoru natychmiastowego obowiązywania” i to jest 
stanowisko. Potem mamy uzasadnienie, w którym w trzeciej linijce mamy 
informację o „rażącym naruszeniu prawa”. Jeżeli jest to rażące naruszenie 
prawa, to chyba inna kwalifikacja i inne organy powinny się tym zajmować. W 
uzasadnieniu mamy wniosek: „wzywamy w trybie natychmiastowym”. W 
uzasadnieniu nie powinno być jakiegoś wezwania. Wezwanie powinno być w 
stanowisko, ponieważ uzasadnienie jest tylko dodatkiem do tego typu kwestii.  
Tyle jeś li chodzi o ten dokument, który trudno nazwać dokumentem. Jest 
złożony z paru, sprzecznych ze sobą myśli i nie sądzę aby było rozsądne, by w 
ogóle nad tym dzisiaj głosować. Chyba, że wnioskodawca zmieni, uszczegółowi 
i poda jakieś aspekty prawne.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Przede wszystkim odwołanie od decyzji jest pozwolenia na budowę jest w 
Kolegium Odwoławczym i u wojewody. Po drugie, chciałabym bardzo mocno 
zaznaczyć, że jako radna i jako mieszkaniec miasta chciałabym zapoznać się z 
tym, jaką opinię wydało SKO jeszcze dzisiaj i jeszcze na tej sesji. Chciałabym 
usłyszeć komentarz osób, które zajmują się prawną stroną funkcjonowania 
Urzędu Miasta aby się odniosły do wszystkich kwestii SKO podniosło w swoim 
piśmie do Prezydenta Miasta.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Od czasu do czasu słucham sobie Radia Kielce. Nie tak dawno włączyłem i była 
debata na temat Galerii Korony. Słucha, słucham i słyszę swoje nazwisko. 
Wypowiada je mój kolega, radny SLD, pan Robert Siejka. Mówi: „Pan Zastępca 
Prezydenta Gruszewski, podpisał tajne porozumienie”. Ciekawe. Moje akcje 
rosną. „Mam wątpliwości od strony formalno – prawnej, czy procedury są 
zgodne” – ja się czuję odpowiedzialny za to. Ciekawe stanowisko radnego 
trzeciej kadencji. Trzy kadencje. Urzędnika Urzędu Wojewódzkiego i urzędnika 
Urzędu Marszałkowskiego, który nie wie co to jest tajemnica. Wyjaśniam. Są 
dwa rodzaje tajemnicy: państwowa i służbowa. Państwowej nadaje się klauzulę 
„ściśle tajne” albo „tajne”. Nie jest to państwowa tajemnica. Jest to tajemnica 
służbowa. Dokumentom, które uznamy, że są tajemnicą nadaje się klauzulę 
„poufne” albo „zastrzeżone”. Kto to nadaje, panie urzędniku Urzędu 
Marszałkowskiego? Ci, którzy są stroną w podpisywaniu takich dokumentów. 
Nie znam takich okoliczności, gdzie MZD albo inwestor, takiej klauzuli zażądał. 
Jeżeli tak, jest to w obiegu dostępu do informacji publicznej. Jeżeli zna pan 
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prawo i zna pan ustawę o dostępie do informacji publicznej, powinien pan czym 
prędzej złożyć wniosek o udzielenie panu takiej informacji. Będzie to 
rozpatrzone w trybie ustawowym. Tak jak ustawa pisze. To od razu jest 
odpowiedź do wszystkich tych, którzy chcą mieć dostęp do informacji 
publicznej a więc do uzasadnienia SKO. To jest informacja publiczna, nie jest 
tajna. Każdy może mieć dostęp. Tylko ma złożyć oficjalny wniosek i będzie mu 
to udostępnione. Jak ja mogę odebrać to, kiedy z wieloma z was, jesteście 
kolegami, koleżankami, spotykam się na korytarzu od miesiąca, od dwóch 
tygodni, od tygodnia, zapraszam na herbatę, możemy porozmawiać również o 
Galerii Korona. Możemy również porozmawiać o udostępnieniu informacji 
publicznej. Nie przyjmujecie mojego zaproszenia. Może bym wtedy 
poinformował, co należy zrobić. Na tym bym zakończył o tajemnicy.  
Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś takim, że zarówno każdy radny, Rada 
Miasta jak i urząd Prezydenta jest instytucją zaufania publicznego. Jedna 
instytucja zaufania publicznego podrywa autorytet drugiej instytucji zaufania 
publicznego. Co mają powiedzieć na to nasi wyborcy. Co mają powiedzieć na to 
nasi wyborcy. Ktoś ma wątpliwości a nic nie robi, żeby wyjaśnić te wątpliwości. 
Czeka na sesję, żeby zrobić spektakl. Tak ja to odbieram jako urzędnik.  
Odnośnie tego czy jest to zgodnie z prawem czy nie. Są dwie kwalifikacje 
prawa, prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe. Prawo przedmiotowe 
dokładnie dotyczy wszystkich procedur dotyczących pozwolenia na budowę itd. 
W ramach prawa podmiotowego panie radny, mój kolego, ma pan prawo do 
informacji. I niech pan z tego skorzysta. Niech pan też się zapozna z 
odpowiedzią na interpelację posła Kopycińskiego, która to interpelacja była w 
lutym tego roku. Chyba, że kolega zrobił tu wobec pana wyjątek i nadał temu 
klauzulę „ściśle tajne”. 
Nie wiem czy jeszcze mówić, bo nie zamierzam wchodzić w sprawy, dotyczące 
rozstrzygnięć prawnych, bo od tego są organy nadzoru i one to zrobią. 
Natomiast chcę państwu powiedzieć na koniec, że budowa Galerii Handlowej 
Korona została ostatecznie i nieodwołalnie przesądzona. Orzeczeniem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanym 5 lipca tego roku ostatecznie i 
nie podlega to zaskarżeniu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi 
kasacyjne pana Eugeniusza Wojciechowskiego i Czesława Zendera. Dotyczyło 
to uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Śródmieście Obszar 
Warszawska - Polna – Radiowa. Państwo przegłosowali to większością głosów. 
Trzy głosy były przeciwne. Reszta albo się wstrzymała, albo była za. Przez 
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szacunek dla prawa, przez szacunek dla instytucji zaufania publicznego, które 
reprezentujemy, skończmy ten spektakl.  
Na koniec jeszcze powiem tak: nie jest dla mnie pan profesor Bartoszewski 
idolem. Do niedawna był. Ale powiedział on coś ważnego panie radny. Warto 
być przyzwoitym, nie opłaca się być przyzwoitym, bo opłacało się sprzedawać 
Żydów Niemcom w czasie wojny. Ale warto być przyzwoitym, bo pamięć po 
nas zostaje przez następne pokolenia. Kilka lat temu, między innymi pan, 
podpisał donos na mojego poprzednika Wiceprezydenta, nie będę wymieniał 
nazwiska. Sąd go uniewinnił. Sąd go uniewinnił i pan jeszcze ma czas, żeby mu 
powiedzieć: „Przepraszam, panie Prezydencie”.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  
i Zdrowia 
Ja dostosuję się troszeczkę do poziomu retoryki pana Prezydenta 
Gruszewskiego. Może nie będę używał sformułowań, które mi się same 
nasuwają. Panie Prezydencie uściślijmy sobie trzy rzeczy. Po pierwsze radni, 
jeś li chcą się z panem spotykać na herbatce, to mogą to robić w celach zupełnie 
innych, niż te, które poruszamy tutaj na sesji. Jest tryb procedowania i pracy 
radnego poza sesjami, tak samo jak Prezydenta. Prezydent i radni, szczególnie 
radni, mają na sesjach swoje uprawnienia. My z tych uprawnień korzystamy. 
Po drugie, co do przyzwoitości, jest ona rzeczą kluczową i należy ją stosować  
w każdym aspekcie życia. Nie jest moim zdaniem nieprzyzwoitością, ze strony 
radnego, nawet tych radnych, co do których nie ma się osobistego szacunku, czy 
też osobistej sympatii, do tego, by odmawiać im tej przyzwoitości, kiedy zadają 
pytania. My tutaj nie jesteśmy po to, żeby sobie z panami prezydentami pić 
herbatkę. Możemy to robić poza sesją. Co do spektaklu, to ja myś lę, że pana 
wystąpienie wpisuje się w tą terminologię, którą pan od początku swojego 
wystąpienia przyjął. Nie odpowiedział pan na żadne z zadanych przez radnych 
pytanie. Na żadne z zadanych przez radnych pytanie.  
Po trzecie, sugerowanie iż my nie znamy Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego, Statutu Miasta, Regulaminu Rady Miasta i innych 
dokumentów prawnych, które określają tryb naszej pracy i wykonywanie przez 
nas mandatów radnych, jest skandaliczne. Zwłaszcza z ust wiceprezydenta 
Miasta Kielce.  
Na koniec. Bardzo szanuję pana profesora Bartoszewskiego ale „warto być 
przyzwoitym” wypowiedział po raz pierwszy Zbigniew Herbert a nie 
Władysław Bartoszewski. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Szanowni państwo, zgodziliśmy się, żeby wprowadzić punkt, dotyczący budowy 
Galerii Korona i ostatnich decyzji związanych z tą budową. Bardzo pastwa 
proszę żeby przynajmniej starać się wokół tego tematu utrzymywać swoje 
wypowiedzi. Żebyśmy nie odchodzili zbyt daleko od meritum tematu.  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Jestem bardzo zaskoczony tym emocjonalnym wystąpieniem zastępcy 
Prezydenta, pana Gruszewskiego. Nie znałem go z tej strony. Widocznie jakieś 
nowe oblicze pokazał. Musze się do kilku kwestii odnieść. 
Po pierwsze ja jestem radnym drugiej kadencji, nie trzeciej.  
Po drugie, mam nadzieję, że dobrze się nagrywa dzisiejsza sesja, ponieważ pan 
zarzucił mi, że ja złożyłem, między innymi oczywiście, donos na pana kolegę 
Wiceprezydenta. Rozumiem, że chodzi o pana Prezydenta Parafiniuka i działkę 
na Ślichowicach. Otóż informuję pana, że oprócz przyzwoitości, dobrze też 
mieć dobrą pamięć. Ja nie byłem radnym poprzedniej kadencji i nie składałem, 
nigdy w życiu, na nikogo, żadnego donosu. Więc jeśli ktoś ma kogoś 
przepraszać, a pan to zasugerował, to myślę, że powinien pan to dzisiaj uczynić 
w stosunku do mnie, za to kłamstwo, które pan wypowiedział przed chwilą  
z mównicy. Jeśli nie, to ja skorzystam z protokołu z dzisiejszej sesji. Gwarantuję 
panu, że to zrobię.  
W tym pełnym emocji wystąpieniu, jak słusznie radny Goraj zauważył, nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi na żadne z zadanych pytań. Natomiast pouczył mnie 
pan, jak można uzyskać informację, już nie mówię o tym co jest tajemnicą, a co 
nie. Dziękuję za tę wykładnię. Natomiast faktycznie, przy obecnej ekipie 
rządzącej miasta, nie mamy jako radni innego wyjścia, tylko musimy się 
posiłkować formą prawnie dozwoloną, czyli występować o udzielenie 
informacji publicznej. Pragnę pana poinformować, że ponieważ na wiele spraw 
przez ostatnie cztery lata nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, to ja tę formę 
zacząłem stosować. Dziękuję za pouczenie, ja to robię. Ostatnio napisałem w 
sprawie umowy kupna akcji między Prezydentem Lubawskim a panem 
Krzysztofem Klickim, dotyczącej Korony Kielce. Uzyskałem ta drogą 
informację, bo od was, na sesji, nie mogłem się dowiedzieć. Na sesjach nie 
mówiliście że jest prawo pierwokupu, dopiero po dwóch latach, na moje pytania 
pan Prezydent raczył odpowiedzieć że tak, zapisał w umowie takie prawo. Nie 
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wiedzieliśmy że na dziesięć lat, dzisiaj już wiemy, że na dziesięć lat. Wiele 
innych rzeczy. W sprawie zbycia akcji MPK w Kielcach, na moje pytania 
odnośnie wyceny w negocjacjach z Veolią, pan Prezydent z tej mównicy 
powiedział, że to jest tajemnica handlowa i że się nie dowiemy o tym. O co nie 
zapytamy na sesjach, to uzyskujemy informację, że nie dostaniemy tej wiedzy, 
bo to jest tajne. Później pan się dziwi, że my nie wiemy. Dzisiaj jest sesja, każdy 
radny ma prawo zadać pytanie a pan jako urzędnik Miasta ma obowiązek na nie 
odpowiadać, bez względu na to, czy ja drogą mailową wyślę zapytanie do pana 
o dostęp do informacji publicznej i za dwa tygodnie mi pan udzieli odpowiedzi. 
To na sesji pan powinien nam odpowiadać na wątpliwości.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Jestem wyjątkowo zniesmaczony tym, co usłyszałem z mównicy przed chwilą. 
Przyznam się, że prezydenta Gruszewskiego od tej strony nie znałem. Co 
usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy, że nie możemy zadawać żadnych pytań. Nie 
możemy niczego rozważać, czy też nad niczym dyskutować. Że nie mamy do 
tego żadnych praw. Cieszmy się, że jesteśmy radnymi, być może za chwilę inne 
decyzje podejmą wyborcy, natomiast ja pan prezydent Gruszewski wam mówię, 
że wam nic nie powiem, bo wy nie jesteście od tego, żeby wiedzieć. Jeżeli 
chcecie, możecie złożyć papiery, możecie złożyć zapytania i być może po 
miesiącu dostaniecie odpowiedź na te pytania. To tak nie jest, że Rada Miasta 
nic nie może. Nie zostaliśmy przez społeczeństwo powołani, wybrani na te 
funkcje, żeby nic nie móc. Jeżeli żądamy odpowiedzi, to chcielibyśmy je 
uzyskiwać. Nie w feerii wypowiadanych buńczucznie słów, co to my możemy, 
a co to my nie możemy i czego nie wiemy a co wiemy, tylko w pełnym 
zastanowieniu i z pełną godnością tego miejsca w którym jesteśmy. Szczerze 
mówiąc czuję się urażony przez pana prezydenta. Uważam, że każdy radny, kto 
dokładnie wysłuchał tych słów powinien mieć takie same odczucia. Nadal nie 
odpowiedziano nam na żadne pytanie, ani na pytania pani Katarzyny Zapały, ani 
na pytania radnego Goraja, ani na pytania pana radnego Siejki, na moje pytania. 
Powiedziano nam tylko: „idźcie i się pytajcie, ale nas to nie interesuje”. 
Uważam, że należą nam się odpowiedzi i na tej sesji powinniśmy je pozyskać. 
Merytoryczne, konkretne, nie bujające gdzieś poza tą salą. Jeszcze nie wiem jak 
się odniesie nasz klub do tego incydentu, natomiast będę chciał na ten temat 
rozmawiać w gronie moich kolegów i koleżanek.  
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Radna Katarzyna Zapała 
Przede wszystkim żadna instytucja nie podważa żadnej innej instytucji tym, że 
jej członkowie zadają pytania. Przypomnę tylko, że Rada Miasta pełni również 
w pewnym stopniu charakter kontrolny wobec władzy wykonawczej. Należy się 
odnieść merytorycznie do pytań, które zostały zadane. Nie chcę słyszeć o 
uczuciach, emocjach. Chcę usłyszeć odpowiedź na proste pytania oraz 
komentarz do stanowisk innych instytucji publicznych. Bardzo bym prosiła, aby 
jednak pracownicy Prezydenta Miasta Kielce przygotowali się i przedłożyli nam 
informacje, o które prosiliśmy w pytaniach zawartych we wcześniejszych turze.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Chyba ton mojej wypowiedzi był bardziej emocjonalny niż zamierzałem to 
zrobić. Bardzo przepraszam wszystkich. Przepraszam też pana Siejkę, bo jego 
osoba mi się kojarzy z radnymi lewicy. Od dzisiaj już niekoniecznie musi mi się 
kojarzyć, stąd moje przestrzelenie się. Przepraszam za to. Nie było to moją 
intencją, żeby akurat panu ten przytyk zrobić. 
Przejdę do spraw związanych z tym, czy tryb natychmiastowej wykonalności 
jest trybem szybkim czy nie. Chciałem państwu powiedzieć, że w 2006 roku 
była pierwsza inicjatywa w zakresie obiektu wielkopowierzchniowego na tym 
terenie, o którym mówimy – rejon Warszawskiej i Polnej. To był zupełnie inny 
inwestor. Wtedy, pomimo tego, że od 2003 roku obowiązywał ustawowy 
obowiązek wprowadzenia do studium miejskiego uwarunkowań związanych 
lokalizacją i warunkami, jakim mają odpowiadać obiekty 
wielkopowierzchniowe, to my wtedy, w 2006 roku nie byliśmy jeszcze gotowi. 
Wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe jak REAL, OBI, NOMI powstały na 
takich zasadach jakie wtedy prawo dopuszczało. Na podstawie wydania decyzji 
o warunkach zabudowy. W 2006 roku, od czasu tych pierwszych galerii, nie 
galerii bo to są raczej sklepy, hipermarkety, blaszaki, nie wiem czy można je 
zakwalifikować nawet jako centra handlowe, jest to wymysł cywilizacji 
samochodowej, hipermarkety. Bo w 1876 roku powstał pierwszy dom 
handlowy, który możemy traktować jako galerię. Nie będę o tym mówił, bo ta 
informacja jest zawarta w tekstach, które zostały udostępnione na stronie 
internetowej. Jest pokazany ten rys historyczny. Teraz od strony prawnej.  
W 2006 roku okazało się, że jest zainteresowanie inwestorów budową obiektów 
wielkopowierzchniowych w Kielcach. Stanęliśmy przed wyzwaniem, 
stworzenia takich uwarunkowań formalno – prawnych, żeby to zgodnie  
z prawem mogło się odbyć. Została podjęta inicjatywa o wprowadzeniu 
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poprawek do koncepcji planu. Przegłosowane to zostało przez Radę. Takie 
poprawki zostały wprowadzone w 2008 roku. Trzeciego października.  
W następstwie tego, został podjęty plan miejscowy Warszawska – Polna. 
Poprzez to, że mieliśmy troszeczkę czasu i doświadczeń związanych  
z obiektami wielkopowierzchniowymi zrobiliśmy to z należytą starannością, 
dbając o przepływ informacji do społeczeństwa. W drodze przetargu 
publicznego wyłoniliśmy firmę, która w sposób obiektywny i niezależny od 
jakichkolwiek grup nacisków i od urzędników miała przygotować prognozę 
skutków lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenie miasta Kielce. Miała to 
być prognoza, która miała uwzględnić skutki negatywne i pozytywne na sieć 
handlową i rynek pracy, komunikację oraz zaspokojenie potrzeb i interesów 
mieszkańców. Mam przed sobą to opracowanie i ono jest dostępne i było 
dostępne również w październiku na posiedzeniu Komisji, która się zajmuje 
ładem przestrzennym, gdzie jednogłośnie została wydana pozytywna opinia o 
tym planie. Od tego były cztery odwołania. Plan został utrzymany wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ale też było to zaskarżone 
do naczelnego Sądu Administracyjnego. Stąd też to moje przywołanie, że na 
początku lipca tego roku, wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 
zostało przesądzone, że ta Galeria Korona będzie wybudowana. Pozostaje 
kwestia, jak szybko będzie wybudowana. Na to pytanie jest mi trudno 
odpowiedzieć, bo powinni odpowiedzieć wszyscy ci, którzy zgłaszają swoje 
wątpliwości i protesty. Wszyscy ci, powinni odpowiedzieć na pytanie w czyim 
interesie to leży. Wydaje mi się, że nie leży to ani w interesie miasta, ani jego 
mieszkańców. To opracowanie, zrobione przez profesjonalną firmę z Gdańska 
mówi o tym, że jest powszechna akceptacja dla budowy obiektów 
wielkopowierzchniowych. Trzeba tu rozróżnić pewną kwestię, hipermarketów 
od galerii. Jeżeli ktoś się powołuje na stanowisko z 2006 roku, podpisane przez 
pana Prezydenta Parafiniuka, że nie wyraża zgody na propozycję jednego z 
inwestorów, to nie jest obecny inwestor, to trzeba to rozumieć w takim 
kontekście: „nie ma zgody na blaszak w centrum miasta, jest zgoda na obiekt 
handlowy, wielokondygnacyjny, który spełnia wysokie wymagania 
jakościowe”. Tak należy rozumieć również kolejna korespondencję. Tu nie ma 
niekonsekwencji. Zawsze była zgoda. Warunki, jakim ma odpowiadać ten 
obiekt wielkopowierzchniowy były ściśle pilnowane i monitorowane przez 
Biuro Planowania Przestrzennego. To planiści z naszego Biura pilnowali tego, 
żeby wymogi wysokiej jakości były dopełnione. One zostały dopełnione. Było 
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siedem koncepcji. Siedem koncepcji. Ta sprawa nie jest szybka. Ta sprawa się 
ciągnie od 2006 roku. Komu zależy, żeby to, co jest przesądzone, zostało 
zrealizowane później? Zależy tym, którzy nie są stroną w sensie rozumienia 
formalno – prawnego. Jeżeli byliby stroną to z pewnością procedury związane z 
wydawaniem pozwolenia na budowę, procedury związane z podjęciem decyzji 
środowiskowej, procedury związane z możliwością nadania trybu 
natychmiastowej wykonalności, by to uwzględniły. Tryb natychmiastowej 
wykonalności można podjąć w każdym czasie. Często stosujemy tą metodę, 
szczególnie w przypadku inwestycji drogowych, gdzie ludzie, którzy nie mają 
interesu prawnego robią wszystko, żeby opóźnić termin rozpoczęcia budowy. 
Najczęściej są to budowy, które dają nam szansę absorpcji środków unijnych. 
Tryb natychmiastowej wykonalności odsuwa możliwość blokady procedur przez 
osoby, które nie mają interesu prawnego. Natomiast tryb natychmiastowej 
wykonalności nie wyklucza możliwości wnoszenia uwag, protestów, skarg. 
Odbywa się to w trybie przewidzianym w procedurach, które nas obowiązują. 
Od podjęcia uchwały w 2008 roku o przyjęciu planu miejscowego, minęło dwa 
lata. Dopiero teraz sąd rozstrzygnął. Czy to znaczyło, że plan miejscowy został 
wycofany z obiegu prawnego? Nie. To nie oznacza. Tak samo tutaj. Jeżeli ktoś 
mówi, że decyzja środowiskowa została skierowana przez SKO do ponownego 
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, to co to oznacza? Ze organ 
pierwszej instancji zrobi to. Czego SKO oczekuje, bo to jest organ nadzoru 
prawnego. Zanim było przyjęte stanowisko SKO, wyraźnie stwierdzam 
„zanim”, zostało wydane pozwolenie na budowę. Prawomocne pozwolenie na 
budowę. Po wydaniu decyzji o prawomocnym pozwoleniu na budowę, pojawiło 
się stanowisko SKO, dotyczące skierowania do ponownego rozpatrzenia decyzji 
środowiskowej. Jak to skomentować? Została podjęta decyzja o pozwoleniu na 
budowę i ona nie została ona wycofana z obiegu prawnego. Oczywiście są 
możliwości i są drogi, żeby do tego doprowadzić ale będzie to już robił ten, kto 
ma interes prawny. Ten kto ma takie możliwości w sensie formalno – prawnym. 
Na dzisiaj pozwolenie na budowę nie jest wycofane z obiegu prawnego. Na 
dzisiaj, moi współpracownicy, mnie podlegający, wszczęli postępowanie 
związane z usunięciem tych wad, które wykazało SKO. Teraz jest taka kwestia. 
Co jakiś czas, wpływają wnioski od osób prawnych i fizycznych, nie 
skojarzonych z Radą o udostępnienie szczegółowych treści pozwolenia na 
budowę, innych dokumentów. Nas obowiązuje przestrzeganie prawa. 
Udostępniamy bez żadnych uwag, jeżeli ktoś jest stroną. Jeżeli ktoś ma interes 
prawny. Jeżeli ktoś chce tylko zaspokoić swoją ciekawość, również ma prawo 
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do informacji ale w trybie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. Pod 
tym względem chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dostęp do informacji 
publicznej zawiera pewne klauzule. Na przykład: nie udostępnia się danych 
osobowych. Jeżeli ja mam udostępnić coś takiego, to nie jest tak jak w radio 
można powiedzieć: „pan Prezydent Gruszewski”. W radio, chcąc przestrzegać 
tych procedur można by było użyć innego sformułowania. Ja nie wstydzę się 
tego, pod czym się podpisuję, za co odpowiadam. Mam duże szczęście, że mam 
szczęście do dobrych współpracowników, którzy traktują swoją pracę jako 
misję. Nie traktują swoich funkcji dyrektorskich, urzędniczych, jako prawa do 
reprezentowania firmy w różnych okolicznościach. Jest to prawo, przede 
wszystkim do dźwigania większych ciężarów odpowiedzialności. To daje dużą 
satysfakcję nawet po dwóch latach, jak się człowiek doczeka rozstrzygnięcia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bardzo jeszcze raz przepraszam, za 
emocjonalny to. Jeszcze raz przepraszam kolegę Siejkę, bo się zagalopowałem. 
To co powiedziałem, że jest czas, żeby sobie uświadomić, że w niektórych 
sprawach człowiek się myli i jest czas, by koledzy z SLD przeprosili Prezydenta 
Parafiniuka. Ci, którzy się podpisali.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
Z uwagą wysłuchałem wystąpienia pana prezydenta Gruszewskiego, cieszę się, 
że nie było podszyte aż tak silnymi emocjami. Chociaż widać, że było. Pan 
prezydent Gruszewski traktuje bardzo osobiście to, co usłyszał na tej sali. 
Natomiast, trzeba mu oddać sprawiedliwość, prawdziwego człowieka honoru  
i mężczyznę poznaje się po tym, że umie się przyznać do błędu i szanuję to, że 
usłyszeliśmy tui słowa, które powinny paść z pana ust. Dostałem przed chwilą 
opinię prawną do stanowiska Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 roku. 
Chyba wszyscy państwo dostali. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Przerwę panu. Też dostałem to przed chwilą i poprosiłem mojego 
współpracownika, żeby zostało to powielone i przekazane państwu. Tak, żebym 
nie musiał tego odczytywać a każdy z was mógł się z tym zapoznać.  
 
 
 



 33 

Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
W opinii wyczernione i podkreślone, tak żebyśmy tego nigdzie nie 
zaprzepaścili, czytając opinię prawną jako radni, jest napisane, że Rada Gminy 
nie może podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż 
byłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady rozdziału organów gminy na 
stanowiące i wykonawcze. Z tego co wiem, to stanowiska Rady Miasta, które 
Rada może podejmować i różnego rodzaju akty, które nie mają charakteru 
wiążącego, takiego jak uchwały Rady Miasta, nie są czynnościami, które należą 
do sfery wykonawczej. W związku z powyższym, ta opinia prawna ma się nijak 
do tego, nad czym tu procesujemy. Natomiast charakter i dynamika jej wydania, 
bo podbiło swoje pieczątki i podpisało to aż czterech radców prawnych. 
Pierwszy raz spotykam się z taką jednomyślnością miejskich radców prawnych. 
Na opinię w sprawie projektu uchwały, który złożyłem, czekałem prawie 
miesiąc.  
Panie Prezydencie, powiedział pan w swoim wystąpieniu, iż ceni pan swoich 
współpracowników i nakazał im pan usuniecie wad, które zawiera ta opinia o 
uzgodnieni ach środowiskowych. Świetnie. Właśnie dlatego prosiłem o 
odczytanie uzasadnienia SKO, abyśmy również się dowiedzieli, jako radni, jakie 
wady zawierała ta decyzja. Mamy do tego pełne prawo. Dlatego jeszcze raz 
proszę o odczytanie uzasadnienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
ponieważ abstrahując od wszystkich kwestii, które tu były poruszane, 
trójpodziału tajemnicy na służbową, państwową i wojskową, to jednak mamy do 
tego pełne prawo. Pracujemy nad stanowiskiem na tej sesji i chciałbym, abyśmy 
nie odkładali tego ad calendas graecas. Bardzo, jeszcze raz proszę o odczytanie 
tego uzasadnienia. Opiniujemy i rozmawiamy na temat stanowiska Rady Miasta. 
Nigdzie nie jest powiedziane, że Rada Miasta to stanowisko przegłosuje bądź 
odrzuci. My, na razie, na ten temat rozmawiamy. A ja, aby odnieść się do 
stanowiska, które nie wyszło spod mojej ręki, chcę również władzom miasta, na 
czele z panem Prezydentem Lubawskim, dać możliwość odniesienia się do 
wszystkich aspektów, które w nim zostały podniesione. Mam do tego pełne 
prawo.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Tak samo jak ktoś zadaje pytanie dlaczego szybko zostaje nadany rygor  
o natychmiastowej wykonalności, co nie znajduje uzasadnienia w świetle tego  
o czym mówiłem, że trwa to od 2006 roku, tak samo tutaj trudno mi jest się 
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wprost odnieść. Nie czuję się kompetentnym, żeby być tubą SKO. Chciałbym 
państwu powiedzieć, że prosiłem, wymaga to trybu urzędniczego jeżeli jest taka 
decyzja organu nadzoru prawnego, merytorycznego, że tam są jakieś wykazane 
uwagi, to nie znaczy, że ja się z nimi zgadzam. Dokąd nie wypracuję stanowiska 
odnośnie tych uwag, dotąd trudno, żebyśmy poddali to publicznej dyskusji. Ja w 
każdym razie nie chciałbym być tutaj stroną dla was w dyskusji na tematy 
merytoryczne, gdzie podlega to ścisłej analizie prawnej. Chciałem państwu 
odpowiedzieć dlaczego szybko? Szybko czy nie szybko? 
Jeżeli została wydana decyzja środowiskowa, to w następstwie tego, zostały 
spełnione wszystkie wymogi, żeby wszcząć procedurę związaną z wydaniem 
pozwolenia na budowę. W trakcie, kiedy została wydana decyzja środowiskowa, 
wpłynęły uwagi, protesty, opinie kwestionujące zasadność tej decyzji. Wtedy się 
pojawiły dwie ścieżki tego rozwiązania, w momencie, kiedy te protesty już się 
pojawiły i zostało odpowiednie wnioski zgłoszone do SKO. Dla mnie było to 
rozstrzygnięcie takiej kwestii: czy szybko będzie podjęta przez SKO, żeby w 
miarę w przyzwoitej porze zostało wydane pozwolenie na budowę. Przyzwoita 
pora to jest powiedzmy do września, żeby koparki weszły i zaczęły kopać. Czy 
użyć możliwości nadania trybu natychmiastowej wykonalności decyzji 
środowiskowej, bo to odsuwa od przeszkadzania wszystkie osoby fizyczne  
i prawne, które nie potrafią wykazać swojego interesu prawnego. Wchodzimy tu 
w zakres pewnych interpretacji ale ja mam do tego prawo. To mi daje oficjalne 
prawo. Żeby rozstrzygnąć te wątpliwości złożyłem wizytę w SKO, zadając 
pytanie, nie wchodząc w merytorykę bo mnie interesowało czy to będzie 
zrobione w ciągu dwóch tygodni. W ciągu dwóch tygodni nie. Kolega mówi 
tylko: „Nie miej takich oczekiwań. Dwa tygodnie? Nie przesadzaj. Może trzy 
tygodnie, może miesiąc. Niech to będzie to ustawowe.” Otrzymałem informację, 
ze materia jest tak delikatna i trudna i ci, którzy mają w tym swój interes, nie 
mówię o interesie prawnym, mają tyle możliwości obstrukcji, jak za zażądanie 
debaty administracyjnej, tych sposobów jest sporo, że jest mało prawdopodobne, 
że ta kwestia merytorycznie będzie rozpatrzona w przeciągu miesiąca. Może to 
być nawet trzy miesiące. Jaki jest sens w ogóle się tym zajmować. 
Przedyskutowaliśmy to z gronem i uznaliśmy tak: nie odbierając prawa 
wszystkim tym, do odmiennego zdania odnośnie naszych interpretacji, które w 
granicach przez nas pojętych interpretacji możemy podejmować, nie 
odmawiając im tego, w kwestii wprowadzenia do obiegu prawnego, bo według 
niektórych prawników jest to albo data decyzji albo data dostarczenia stronom 
lub opublikowania na stronach internetowych Urzędu Miasta. 
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Przedyskutowaliśmy to. Doszliśmy do wniosku, że ten tryb nadania rygoru 
natychmiastowej wykonalności decyzji umożliwi dalsze procesowanie  
i zakończenie spraw związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę. Da to też możliwość odwoływania się wszystkim tym, którzy chcą to 
robić. To jest dokładnie tak samo, jeżeli ja potrzebuję przejść przez rzekę, 
przepływam to tratwą i moją decyzją jest czy ja tę tratwę będę dźwigał na 
swoim grzbiecie czy ją zostawię. Ja już przeszedłem na drugi brzeg. Teraz 
ocena, czy powinienem to przepłynąć łódką, czy tratwą pozostaje dla tych, 
którzy są uczeni w prawie. Jeżeli oczekuje pan ode mnie żebym mu odczytał, to 
nie ma takich przeszkód. Ja myślę, że to należy potraktować jako wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej i ci, którzy się znają na prawie trochę lepiej 
niż ja, powiedzą jak ten tryb będzie wyglądał. Nie chcę się do tego odnosić bo ja 
nie znam szczegółów związanych z udostępnieniem informacji zawartych w tym 
dokumencie. Tam są różne informacje. Przede wszystkim możecie państwo tego 
oczekiwać od organu, który ta opinię wydał. Jeżeli słyszę, że ktoś komuś 
udostępnił list, który ktoś traktuje jako swój list prywatny do osoby urzędowej  
i ten ktoś ma pretensje i podaje do sądu, to ja nie wiem czy nie podpadnę w taką 
sytuację. W związku z tym, zgodnie z prawem zaprotokołowane jest to, jest to 
wniosek o udostępnienie informacji publicznej i proszę wszystkich, w których 
kompetencjach to jest, żeby taką informację udostępnili. 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Przeprosiny przyjmuję panie Prezydencie. Zaoszczędzi mi to na pewno wielu 
czynności, na które nie miałem ochoty. Znowu pan od przeprosin zaczął, a wy 
autorytetem w tej sprawie nie jesteście. Przypomnę, że bodaj półtora roku temu 
prosiłem o przeprosiny dla byłego kierownictwa PUK-u, uniewinnionego. Nie 
doczekali się, nie wszyscy zresztą. Łatwo się pewne słowa wypowiada. Lepiej 
podjąć pewne działania. Skończmy już temat przeprosin, bo to nie jest meritum. 
Pan jest obruszony, że użyłem pana nazwiska w Radio Kielce. Przecież to pan 
jest zastępcą prezydenta tego miasta, osobą publiczną, funkcjonariuszem 
samorządowym, więc czyjego nazwiska miałem użyć, skoro to pan podpisywał 
to porozumienie, bodajże z dyrektorem Wójcikiem? Nie wyobrażam sobie, że 
można się obruszyć o to, że nazwisko zastępcy prezydenta Miasta pada w Radio 
Kielce. Jest pan osobą publiczną i chyba powinien pan do tego przywyknąć.  
Bardzo chciałbym, żeby wreszcie pan odpowiedział na pytania. Konkretne 
pytania. Ja zadałem dwa pytania, po pierwsze o koszty, jeś li takie macie już 
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rozeznanie. Koszty przebudowy układu komunikacyjnego jakie będą po stronie 
miasta. Czy to porozumienie, które pan podpisywał bodajże dwa lata temu, czy 
ono dalej obowiązuje, kogo i o czym ono mówi? Może pan o tym opowiedzieć, 
przecież nie musi nam pan przedstawiać dokumentu. Prosiłem o ustosunkowanie 
się do negatywnej opinii Zarządu Województwa i do słów wypowiedzianych 
przez pełnomocnika ustanowionego przez MZD z kwietnia tego roku, który 
stwierdził, to jest z dokumentach Zarządu Województwa, że on pozwolenie na 
budowę będzie miał inną drogą.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
3 października 2008 roku, pan Artur Hajdorowicz na posiedzeniu Komisji, 
której przewodniczył radny Karyś, przedstawił tezy porozumienia. Nie można 
było mówić tam o kosztach ale jest tam o podziale obowiązków. Na przykład, że 
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ponieważ przystępowaliśmy do tego  
i szacowaliśmy koszta, dokumentacja jest na ukończeniu, szacowaliby że 
musimy to zrobić wobec tych inwestycji, które mają miejsce w naszych 
uczelniach i trzeba tą drogę udrożnić, podzieliliśmy się kosztami z inwestorem 
50/50. Jest to zasada. Zostały określone obowiązki leżące po stronie inwestora, 
który w 100% będzie odpowiadał za realizację tych inwestycji. Wolałbym, żeby 
od początku do końca nie Miejski Zarząd Dróg realizował te inwestycje 
wspólne, lub fragmentami związane z uporządkowaniem infrastruktury, 
wolałbym żeby to zrobiła ta firma. Tę firmę nie obowiązują procedury, które  
u nas obowiązują. Te procedury, które nas obowiązują, powodują wydłużanie 
się czasu rozstrzygnięć i czasami ponoszenie większych kosztów, niż jest to 
potrzebne. Wynika to z tego, że wpływają oferty, nie można wykluczyć zmowy 
wykonawców, i my musimy to rozstrzygać. W przypadku inwestora 
prywatnego, jest możliwość negocjacji i zwykle te ceny są mniejsze. Nie 
generalizuję, bo czasami są skrajne ceny, dumpingowe, jeżeli ktoś ma w tym 
interes. Zostały określone zasady i nie jest to tajemnicą, bo też nie został tam 
nadany jakiś tryb ograniczenia dostępności w rozumieniu ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Nie ma też żadnych problemów, żeby pan radny się z tym 
zapoznał. Myślę, że przykład tego porozumienia, to jest jeden z nielicznych 
przykładów, gdzie można było nakłonić inwestora do ponoszenia wspólnych 
kosztów, które ułatwią komunikację z obiektem, który on buduje. Takiego 
miejsca, takich porozumień, w takim sensie albo rozmiarze nie było wcześniej. 
Na przykład w przypadku Reala, gdzie w 100% miasto poniosło koszty budowy 
kładki. Jeżeli jest w tym interes miasta, jeżeli w tym jest interes mieszkańców, 
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żeby była sprawna obsługa, to miasto i Urząd Miasta jest od tego, żeby takie 
rzeczy zrobić. Nie jest to tajne porozumienie, jest to porozumienie między 
stronami, czyli Miejskim Zarządem Dróg a inwestorem. Po to, żeby to 
porozumienie uwiarygodnić, również złożyłem tam podpis. Zostały określone 
zasady. Koszty będą takie, jakie będą na etapie zlecenia wykonania tych 
inwestycji. Mnie jest trudno teraz oszacować. Trwają procesy związane z 
szacowaniem kosztów i uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. W momencie, 
kiedy będzie czas rozstrzygnąć, na pewno radni będą o tym wiedzieć, bo te 
pozycje muszą się znaleźć w projekcie budżetu na przyszły rok. Będą tam 
konkretne pozycje i myś lę, że będziemy już gotowi na to, żeby wpisać 
konkretne kwoty, bo będziemy mieli aktualne kosztorysy. 
Druga sprawa. Przyznam się, że nie znam szczegółów dotyczących tej sprawy. 
Natomiast wiem, jakie obowiązują zasady w przypadku podejmowania decyzji 
przez organ pierwszej instancji, a takim my jesteśmy, w procesie wydawania 
pozwoleń na budowę. Jesteśmy zobowiązani o zasięgniecie opinii wszystkich 
tych, którzy są literalnie wymienieni. Jeżeli był taki obowiązek, żeby zasięgnąć 
opinii to nie jest to zgoda albo niezgoda. To jest tylko opinia. Kwestia 
zasadności tej opinii to jest kwestia ważenia. Jeżeli to ważenie jest mnie 
przypisane i generalnie mnie jest przypisana odpowiedzialność za podjęcie 
decyzji, to ja i moi współpracownicy takie decyzje podejmujemy. To mówiąc 
ogólnie jest to tylko opinia. Tak samo jak mamy opinie z SANEPID-u, z innych 
organów czy instytucji, które mają prawo takie opinie wydawać. Nie ma tu 
jakiegoś przestrzału. Natomiast cytowane przez pana zdanie projektanta – nie 
chcę tego komentować, ponieważ czasami ktoś mówi niedokładnie precyzyjnie 
o co chodzi. Opinia jest opinią. Organ może ją uwzględnić, może jej nie 
uwzględnić. W takim sensie jeżeli projektant się wypowiedział, że ta opinia go 
nie wiąże, to tak to trzeba rozumieć. Nie wiąże go ta opinia, nawet negatywna. 
Jeżeli jest pozytywna, to dobrze, człowiek ma większy komfort. Jeżeli jest 
negatywna, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw i wziąć na siebie 
odpowiedzialność. Taką odpowiedzialność bierze na siebie Miejski Zarząd Dróg 
ubiegając się o pozwolenie na budowę. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Niechciałbym powtarzać pewnych argumentów, które już padły. Tym 
wystąpieniem chciałbym podkreślić istotę i właściwie sens udziału rady w tej 
debacie. Moim zdaniem i nie tylko moim jak sądzę, tryb udzielania pozwolenia 
na budowę dla inwestycji, która jest kontestowana, jest rzeczywiście aktem 
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wykonawczym i my, jako Rada w ten tryb nie będziemy ingerować. Natomiast 
mamy pełne prawo do informacji na ten temat. Mnie jako radnego, interesowało, 
dlatego zapisałem się do wypowiedzi, jakie koszty będzie ponosiło miasto, przy 
tej inwestycji. Czekałem dłuższy czas ale kolega, radny Siejka zadając przede 
mną to pytanie uzyskał od pana Prezydenta odpowiedź. W tej chwili wiem, bo 
wcześniej również słyszałem o pewnej woli tegoż inwestora, że będzie 
uczestniczył w kosztach 50/50. Była też mowa o części ul. Warszawskiej, 
Polnej, Radiowej ale czy to jest prawnie zapisane, a nie tylko jest to dobra wola? 
Pytam, ponieważ nie na dobrych chęciach kończą się rozliczenia finansowe. 
Moja wypowiedź sprowadza się głównie do tego, żebyśmy określili, jakie 
koszty miasto z tego tytułu będzie ponosić, ponieważ sam fakt powstania tej 
inwestycji, został już przesądzony powstaniem planu zagospodarowania, który 
umożliwia wybudowanie tej inwestycji. To jakby, zostało już usankcjonowane 
prawnie. Sam tryb, akurat mnie, w tym momencie mnie osobiście nie interesuje, 
ale koszty jak najbardziej.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Dziękuję za powtórzenie tego pytania, bo nie odpowiedziałem w pełni na 
pytanie pana radnego Siejki dotyczące tego, czy to porozumienie, podpisywane 
z innym inwestorem będzie obowiązywać jeżeli ktoś inny będzie budować. 
W tym porozumieniu, o ile sobie przypominam, jest zapis, że zobowiązania 
przejmuje na siebie każda ze stron, która to porozumienie podpisuje. Więc, 
w przypadku miasta nic się nie zmienia, bo jest to instytucja zaufania 
publicznego i ona będzie. Natomiast w przypadku inwestora jest zapisane 
wprost, że następca prawny, przejmuje wszelkie zobowiązania, które są z tym 
związane. Jeszcze raz powiem, że jest to, moim zdaniem, należy się pochwała 
moim kolegom i koleżankom z MZD, że przekonali inwestora i wynegocjowali 
partycypację w inwestycjach drogowych, które będą służyć nie tylko 
bezpośredniej obsłudze tej galerii. Nie zawsze możemy się pochwalić takimi 
faktami w przeszłości. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Chciałbym się odnieść krótko do kilku kwestii, które wynikły w trakcie 
dyskusji. Po pierwsze jestem zaskoczony opinią prawną. Nie wiem na jakiej 
podstawie nasi prawnicy przygotowali tą opinię. My procesujemy, chciałbym 
przypomnieć, w trybie artykułu 63 Statutu Miasta, gdzie jest napisane, że Rada 
na sesjach podejmuje następujące akty woli: uchwały, zalecenia, stanowiska, 
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rezolucje, apele (…). To jest uregulowane. Nasze stanowisko, które byśmy w tej 
chwili podjęli, jeżeli będzie taka wola Rady, mieści się w Statucie Miasta. Nie 
ma to skutków prawnych w rodzaju narzucania woli Prezydentowi. Natomiast 
mamy prawo wyrazić swoją opinię, stanowisko w danej sprawie. To nie jest  
w naszej gestii, żebyśmy narzucili wolę ale swoje stanowisko możemy wyrazić.  
Druga, być może najbardziej istotna w tym wszystkim sprawa. Pan Prezydent 
powiedział nam dość ciekawą rzecz. Otóż powiedział coś takiego, przynajmniej 
ja to tak zrozumiałem, że jest pewna procedura prawna, są pewne ustalone przez 
organy, które do tego miały prawo, procedury odwoływania się, upominania się 
o swoje racje, natomiast spróbujmy to ominąć. Omińmy to i pójdźmy krótszą 
drogą, na skróty, będzie nam łatwiej. Może interes tej, czy innej firmy zostanie 
w ten sposób szybciej zrealizowany. Mnie osobiście to nie przekonuje. 
Uważam, że jeżeli jest procedura prawna, która dopuszcza stanowiska różnych 
firm, czy osób fizycznych do wyrażania się w danych sprawach, to powinniśmy 
ją szanować. To prawo nie zostało wydane, nie zostało przyjęte tylko po to, żeby 
sobie było, żeby ładnie wyglądało. To jest po to, żeby to prawo było 
przestrzegane. Jeżeli jakikolwiek obywatel ma prawo do zgłaszania sprzeciwu i 
protestów, to powinniśmy to prawo honorować. To nie jest tak jak z tą rzeką pan 
Prezydent powiedział, że to jest kwestia tego, czy my tratwę weźmiemy na plecy 
czy ją zostawimy na brzegu. To nie o to chodzi. To chodzi o to, czy my 
przepłyniemy tą rzekę i w jakim czasie. I czy przepływając tą rzekę nie 
skrzywdzimy kogoś po drodze, na przykład przetrącając mu kręgosłup. To o to 
chodzi. Co będzie, jeżeli ta procedura, która trwa, okaże się, że skutkiem 
procedury pozwolenie na budowę zostanie cofnięte z mocy prawa? Okaże się, że 
ta budowa jest samowolą budowlaną. Teoretycznie. Jest to bardzo mało 
prawdopodobne ale teoretycznie możliwe. Kto poniesie za to skutki finansowe? 
Kto za to zapłaci? Wykonawca inwestycji powie: „Dostałem zgodę, dla mnie 
wszystko jest ok.”. Kto poniesie prawne i finansowe skutki faktu, że zostanie 
cofnięte pozwolenie na budowę? 
I jeszcze jedna drobna sprawa odnośnie porozumienia między inwestorem a 
miastem w sprawie inwestycji drogowych około inwestycji. Tezy były 
wygłoszone, czy też przedstawione, my się z nimi zapoznaliśmy, natomiast 
takiego porozumienia również nie widzieliśmy.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Porozumienie jest dostępne w takim trybie, o którym już mówiłem. Stronom 
przysługuje w pełni, bez żadnych uwarunkowań, ci którzy nie mają interesu 
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prawnego mogą zgłosić wniosek o udostępnienie. Nie jest to tajemnicą. Inwestor 
nie zastrzegł sobie żadnej kategorii poufności, czy zastrzeżeń, miasto też nie. 
Pan przewodniczący powiedział coś takiego fajnego, że decyzja o rygorze 
natychmiastowej wykonalności zdjęła ciężary. Tylko z kogo? Na pewno nie ze 
mnie. I na pewno nie z pana Prezydenta. Wchodzimy w obszar nie interpretacji 
prawnych, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, wchodzimy w obszar 
gry interesów i interpretacji politycznych. Jest mi bardzo ciężko z tym ale sobie 
poradzę. Wiem, tak samo jak i moi współpracownicy, że dołożyliśmy należytej 
staranności, żeby przestrzegać procedur. Religia mi nie pozwala, żeby wchodzić 
w ciemne geszefty i robić nieuczciwe rzeczy. Jest mi ciężej. Lżej mi byłoby, 
wtedy, kiedy cudzymi rękoma, kwestia odwołań była rozstrzygnięta przez SKO. 
Ale nie miałem takiego zapewnienia. Nie miałem takiego zapewnienia, więc 
wziąłem ten ciężar na siebie. Prawo do protestów jest zawsze i nikt tego prawa 
nie odmawia. Wrócę jeszcze do kwestii prawa przedmiotowego i prawa 
podmiotowego. To są dwie odrębne kategorie prawne. Prawo przedmiotowe, 
dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, zostało dotrzymane i nie zostało 
naruszone. Przyjęcie trybu natychmiastowej wykonalności zostało podjęte w 
tym obszarze prawa. Nie wyklucza to możliwości do skorzystania z prawa 
podmiotowego, prawa do informacji, do protestów, do odmiennego zdania,  
w przypadku wszystkich tych osób fizycznych i prawnych, które chcą na ten 
temat się wypowiadać. Mogą być to te osoby, które mają interes prawny i te, 
które nie są w stanie wykazać interesu prawnego. W niektórych obszarach, 
interes prawny (tu się zgodzę z panem Przewodniczącym) jest kwestią 
interpretacji. Ale pozostawmy to prawnikom, sądom administracyjnym, 
kolegiom i wojewodzie. Nie będę wkraczał tu w kompetencje z własnym 
rozumieniem prawa, w sensie interpretacji konkretnych zapisów, bo one mogą 
się różnić od tych, którzy to rozstrzygną. 
Konsekwencje finansowe są brane pod uwagę. Jest zobowiązanie inwestora, że 
wszelkie skutki, związane z ryzykiem, bierze na siebie. Zobowiązanie jest 
pisemne. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Czyli rozumiem, że istnieje taki scenariusz, jest brany pod uwagę, że któraś 
instancja odwoławcza, uzna, że komuś należy wypłacić odszkodowanie? 
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Nie. To jest asekuranctwo z mojej strony. 
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Radny Jan Gierada 
Proces inwestycyjny, to nie jest proces który jest tak skomplikowany, którego 
nie można zrozumieć. Na tej sali pan, mówię to panu jako koledze, jako 
wiceprezydentowi, bardzo sprytnie unika odpowiedzi na wiele pytań. W mojej 
ocenie, jako człowieka, który zna procesy inwestycyjne, bo musze znać przez 
tyle lat budowy różnych rzeczy. Nie ma i nie było żadnych przeciwwskazań, 
żeby radnym, w poszczególnych komisjach udostępnić opinię SKO, czy 
porozumienie MZD z inwestorem. Nie wiem czy obecna spółka jest następcą 
prawnym czy nie, bo tego nie umiem odpowiedzieć. Pan to wie. Natomiast nie 
może być tak, że SKO wydaje opinię, wy w trybie szybkiej ścieżki idziecie po 
bandzie, wydajecie pozwolenie na budowę i oczywiście nic się nie dzieje. To 
jest tak, jak z wyrokiem sądu. Ktoś wydał wyrok pierwszej instancji, nie czeka 
się na wyrok drugiej instancji i wykonuje się karę śmierci. W Polsce akurat jej 
nie ma ale w Stanach Zjednoczonych jest. Są pewne procedury, trudno było tego 
nie zauważyć. Takie postępowanie we mnie budzi odrazę. Z opinią, jaką wydała 
firma marketingowa, którą pan tu szafuje, pokazuje to jest tak jak z córką, która 
ma wyjść za mąż. Trudno, żebym ja, ojciec córki mówił, że jest ślepa, garbata, 
kulawa, nie umie gotować i nie lubi dzieci i nic z niej nie będzie jak on weźmie 
ślub. Skoro ta firma uzyskała pieniądze z miasta, to jakiej pan się spodziewał 
opinii, że będzie negatywna? Że będzie negatywna? Nie. Ja panu mówię, od 
początku wiedziałem i pan wiedział, że ta opinia będzie pozytywna dla budowy 
Galerii Korona. Czy w tej opinii wziął ktoś pod uwagę to, że bezpośrednio 
druga budowa przy TESCO, ja przed tym się wstrzymałem od głosu, nie 
głosowałem za tym, czy taka budowa galerii, jako ogromnego centrum 
handlowego, nie szafujmy rozrywkami, dyskotekami, bo takie też tam będą, czy 
wziął ktoś pod uwagę przy tej opinii, że tu siedzący kupcy i inni kupcy, stracą 
pracę. Że ci drobni ciułacze, ciułacze na życie stracą pracę? Nie. Przy tej opinii 
nikt tego pod uwagę nie wziął. Mówiło się tylko, że oczywiście zrobiono 
marketing, zrobiono sondaż. Oczywiście z sondażu wynika, że kielczanie bardzo 
chcą. Każdy sondaż można zrobić tak, że on będzie. Jak pan chce, daj mi pan 
pieniądze, w poniedziałek pokażę panu sondaż, że wygrywam wybory 
prezydenta. Daj mi pan tylko parę złotych, powiem ile i będzie taki sondaż.  
Udostępnienie opinii SKO i innych materiałów nikomu nic nie przeszkadza, nie 
są to materiały tajne. Pan się odwołuje do radców prawnych a od początku 
bijemy pianę dwie lub trzy godziny i z tego bicia piany nic nie wynika. 
Powinien pan poprosić o przerwę, przynieść opinię. Oczytać to, zajęłoby to pięć 
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minut czasu. Przynieść opinię SKO, przynieść porozumienie jakie ono jest. 
Dzisiaj pan nie wie, czy 50 na 50, jakie to będą koszty. Pan wie, jako inżynier, 
że się kalkuluje wstępnie koszty. Nikt nie żąda od pana kosztów konkretnych. 
To wynika z dokumentacji, wynika z kosztorysu inwestorskiego itd. Koszty 
można było określić. Niech pan nie mówi, jaką pan to wielką rzecz zrobił, że 
inwestor się zgodził na to, żeby drogę sobie wybudować. A gdzie by jeździł, 
jakby drogi nie zbudował? To miasto mu robi łaskę, że mu daje w centrum 
miasta możliwość budowy potężnego obiektu, z którego będzie czerpał duże 
korzyści, tak ja to określam. Tu łaski nikt nie robi, że on 50 na 50. On powinien 
dać 95% a my 5%. Jakby nie było możliwości dojazdu, możliwości parkingu, 
możliwości zrzutu towarów, dowozu towarów, to po co mu ta galeria. W 100% 
powinien pokryć on a pan mówi tutaj jaką wielką rzecz osiągnęliśmy, że 
idziemy 50 na 50. Nic pan tu wielkiego nie zyskał. Gdyby tej galerii nie było, to 
pan by tej przebudowy na Radiowej, Polnej i Warszawskiej nie musiał robić. Ja 
panu oświadczam, że jeszcze nie wiadomo jak ta spółka podejdzie do tych 50 na 
50. Skończmy już tą demagogię, bo sprawa jest przesądzona. Ja znam wynik 
jaki będzie od początku. Sprawy są nie dograne, radni nie znają w ogóle tematu 
SKO, nie znają opinii jednej i drugiej, nie znają porozumienia i bijemy pianę. 
Idziemy w ćmoka. Nic z tego nie wynika. Przerwijmy to, przystąpmy do 
merytorycznej dyskusji. Mamy dzisiaj jeszcze kilkadziesiąt innych punktów, 
wcale nie mniej ważnych jak ta.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Gratuluję panu dyrektorowi przekonania, że wszystkie opinie można kupić. To 
daje mi do myś lenia, nie tylko jako wiceprezydenta, ale potencjalnego wyborcę. 
Chcę panu powiedzieć, a pan ma tą świadomość, jako dyrektor szpitala, że nie 
tak łatwo się umiera, nawet jeżeli ma się wyrok. Dużo jest czasu na to, żeby 
jeszcze było zmartwychwstanie. Zakończyłem odpowiedź dla pana Gierady. 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Czegóż tu jeszcze nie było dzisiaj? Krótkie pytanie. Nie mam dokładnych 
danych ale zakładam, że w skali roku do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego wpływa przynajmniej kilkadziesiąt skarg dotyczących jakiś 
spraw związanych z naszym miastem. Nie wiem. Pan pewnie wie lepiej. Na 
pewno w ciągu pana kadencji i za czasu przez pana tej funkcji było ich 
mnóstwo. Chciałem zapytać, czy w innych sprawach też osobiście pan udawał 
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się do SKO, żeby wyjaśniać te sprawy, czy tylko tutaj uczynił pan wyjątek? W 
sprawie Galerii Korona pan się udał?  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
We wszystkich.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Szanowni państwo, w całej barwnej wypowiedzi pana radnego Gierady, pojawił 
się nieśmiały wniosek, żeby zamknąć listę mówców w dyskusji. Natomiast 
podtrzymywał bym jednak wniosek przynajmniej dwójki radnych, pani 
Katarzyny Zapały i pana radnego Goraja, o to, żeby przedstawić uzasadnienie 
SKO. Radni na pewno nie będą się odnosić do zawartości, nie będą oceniać, 
które uwagi, czy zarzuty są zasadne a które nie. Natomiast chcieliby poznać, 
jakiego rodzaju są to uwagi, przed decyzją, którą będą chcieli podjąć. Temu też 
ma służyć ten punkt, który na początku sesji został przez wymaganą większość 
zaakceptowany.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Bardzo proszę pana Roberta Urbańskiego żeby się odniósł do propozycji 
odczytania decyzji SKO.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Składam formalny wniosek o zamknięcie listy mówców. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Tak naprawdę zaraz to przegłosujemy. Wypowiedź pana Roberta Urbańskiego 
nie będzie już jako wypowiedź mówcy, tylko jako wypowiedź spikera, 
przedstawiającego konkretny dokument. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Składam wniosek formalny, sprzeczny z wnioskiem Przewodniczącego 
Boguckiego, bo chciałbym po wysłuchaniu informacji pana Urbańskiego 
zadecydować, czy będziemy kończyć dyskusję, czy będziemy ją dalej 
kontynuować. 
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Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Pan radny Machnicki wyręczył mnie. Myś lę że nie można nam w tej chwili 
zamknąć ust. 
 
Radny Jan Gierada 
Trzy godziny mówimy i teraz mamy zamknąć, to po co mówiliśmy? 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Ponieważ usłyszałem od radnego Jana Gierady, że trzeba zamknąć dyskusję, 
dlatego postawiłem ten wniosek formalny. Zwracam panu przewodniczącemu 
uwagę, że nad wnioskiem formalnym się nie dyskutuje. Dopuszcza się głos za i 
głos przeciw. Pan dopuścił do dyskusji nad wnioskiem formalnym. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Tak naprawdę dopuściłem tylko głos pana Jarosława Machnickiego, jako głos 
przeciw temu wnioskowi formalnemu.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Wycofuję wniosek. 
 
Radny Jan Gierada 
Mówiąc o zamknięciu dyskusji miałem na myśli to, że jeś li uzyskamy opinię 
SKO, i wtedy. To miałem na myśli.  
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Trwa postępowanie, teczka z dokumentacją i wszystkie dokumenty są w SKO. 
Zrobimy zadość państwa prośbie w momencie, kiedy dokumenty spłyną z SKO. 
SKO skupiło się w swoim orzeczeniu na dwóch kwestiach. Pierwsza to podział 
inwestycji na trzy tematy: budynek kubaturowy, zawrotka i układ 
komunikacyjny. Druga to ocena raportu. Ponieważ mówimy o komentarzu, to 
pozwolę sobie własne zdanie na ten temat przekazać. SKO nie poświęciło  
w swoim orzeczeniu tematowi, do którego się powinno odnieść, to znaczy 
postępowaniu administracyjnemu. To znaczy czy były zwrotki, czy były 
dotrzymane terminy, czy były dopuszczone strony. Jest to kwestia podstawowa 
w każdym orzeczeniu SKO. Czy dokonano udostępnienia informacji w trybie 
prawnym wszystkim tym, którzy tego oczekiwali. Natomiast na kilkunastu 
stronach, znalazł się komentarz, do tego obszaru, który wymieniłem, i drugi, 
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ocena raportu. Pozwolę sobie w takim razie na swój komentarz odnośnie 
raportu. Ustawodawca jednoznacznie ocenił, kto przyjmuje i odpowiada za 
przyjęcie raportu. Jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
i SANEPID. Obie te instytucje zajęły stanowisko. Poprosiły o uzupełnienia. 
W końcowym etapie, dokumenty uznały za wyczerpujące i je przyjęły.  
 
Radny Jan Gierada 
Czy Urząd Miasta posiada opinię z SKO? Pan powiedział przed chwilą, że nie 
posiada. Jeśli nie posiada, a ja w to nie wierzę, to składam formalny wniosek o 
przerwę 10 minut, chciałem to sprawdzić. 
 
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Jesteśmy na sali, w której powinno być przestrzegane prawo. Chce powiedzieć, 
że cała teczka z dokumentacją jest w dyspozycji SKO. 
 
Radny Jan Gierada 
Nie posiada pan w Urzędzie tej opinii? 
 
Robert Urbański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  
Pyta pan wprost. Więc dysponuję przede wszystkim informacją w głowie i tą 
informację państwu przedstawiłem.  
 
Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta 
Chciałem podziękować panu dyrektorowi, ponieważ jest niezręczna sytuacja. 
Poproszę dyrektora Kędrę, by w sposób kompetentny odpowiedział panu 
radnemu Gieradze. 
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Wbrew państwa oczekiwaniom, taka decyzja nie może być publicznie 
odczytywana na sesji Rady Miasta. Dlaczego? Nie należy ta decyzja do 
informacji publicznej. Decyzja jest adresowana do konkretnych stron, toczącego 
się postępowania. Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, jest 
dwuinstancyjne. Co to oznacza? To oznacza, że organ pierwszej instancji wydał 
decyzję, która została zaskarżona. W ocenie organu drugiej instancji są 
uchybienia prawne, stąd jest ta decyzja uchylona, ale nie zapominajmy, że 
inwestorowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na 
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decyzję SKO. Nie jest to decyzja, która kończy postępowanie administracyjne, 
która mogłaby być upubliczniona. Informacją publiczną, zgodnie z ustawą o 
dostępie do informacji publicznej jest każda decyzja, która została wytworzona 
przez organ ją wydający. Zwracam uwagę, że decyzja organu drugiej instancji 
nie została wytworzona przez organ pierwszej instancji. 
Chciałem jeszcze wyjaśnić państwu, co do pozwolenia na budowę, które zostało 
wydane. Prawo budowlane w artykule 4, mówi, że nie można odmówić wydania 
komuś pozwolenia na budowę, jeżeli inwestor spełnia wymagania przewidziane 
w przepisach prawa. Wydając pozwolenie na budowę, badamy zgodnie  
z prawem budowlanym zgodność zamierzenia budowlanego z planem 
miejscowym. Taka zgodność istnieje. Badamy zgodność zamierzenia 
inwestycyjnego z przepisami odrębnymi. Do tych przepisów należą przepisy, w 
oparciu o które została wydana decyzja środowiskowa. W dacie wydania 
pozwolenia na budowę, inwestor spełniał wszystkie wymagane prawem 
wymagania. Nie można było odmówić pozwolenia na budowę. Jeżeli ustalenia 
planu miejscowego dopuszczają realizację tego typu obiektu, w tym konkretnym 
miejscu, są w planie miejscowym określone parametry inwestycji, które nie 
zostały przez inwestora przekroczone, to nie ma innej możliwości i państwo 
jako Rada, nie możecie w trybie artykułu 63, cytowanego przez pana radnego, 
apelować do Prezydenta, podjąć rezolucji zabraniającej wydania pozwolenia na 
budowę. Ja państwu gwarantuje, że to pozwolenie jest wydane zgodnie  
z prawem. Nawet, gdyby się okazało, że będzie uchylone przez organ drugiej 
instancji, przez Wojewodę Świętokrzyskiego, to nie znaczy, że organ pierwszej 
instancji zmieni zdanie. Jeżeli inwestor spełni wszelkie wymagane prawem 
wymagania, takie samo pozwolenie będzie wydane. Możemy jasno 
podsumować, że uchwalając dla tego terenu plan miejscowy, to państwo 
zdecydowaliście, że takie pozwolenie na budowę będzie wydane. 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Dzisiaj było dużo o przyzwoitości. Pan Prezydent Gruszewski w swojej 
wypowiedzi stwierdził, że każdy z radnych może uzyskać to orzeczenie SKO za 
pośrednictwem, pan się powoływał na dostęp do informacji publicznej. Przed 
chwilą pana dyrektor, na pana prośbę, powiedział, że nawet w tym trybie tego 
nie dostaniemy. Najdelikatniej mówiąc mijał się pan z prawdą.  
Wysłał pan dyrektora Urbańskiego na mównicę, który tak naprawdę, też 
delikatnie powiem, musiał się mijać z prawdą i stwierdził, że nie ma tych 
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dokumentów w Urzędzie. One są bo to jest orzeczenie SKO i oryginał musi być. 
Dyrektor musiał wyjść i powiedzieć że nie ma. Wyszedł trochę nieładnie. 
Dopiero pan Kędra wyjaśnił o co chodzi tak naprawdę. Apeluję jednak o tą 
przyzwoitość. Pan dyrektor Kędra znowu radnym usiłuje wmówić, że nie mamy 
prawa podejmować stanowiska. Otóż stanowisko Rada Miasta ma prawo podjąć 
w każdej sprawie. Ono nie ma żadnych konsekwencji prawnych i dobrze 
panowie o tym wiecie. Natomiast nie możecie radnym, nawet takimi opiniami 
prawnymi, które nam dostarczyliście w bardzo krótkim czasie zamknąć ust, bo 
radni mają prawo do podejmowania stanowisk. My możemy wzywać 
Prezydenta, czy apelować do niego. Czy on nas posłucha, czy nie, to jest jego 
sprawa. To jest stanowisko radnych, nie organu wykonawczego. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Czuję się trochę jak w matrixie. Przez trzy godziny rozmawiamy o tym, czy 
stanowisko SKO będziemy mieli w tej chwili czy za pięć minut, czy za dwa dni, 
czy za miesiąc, po czym na końcu okazuje się, że go nie możemy mieć. Bardzo 
proszę wszystkich urzędników Urzędu Miasta, żeby nas traktowali poważnie. 
Nie jesteśmy tu po to, żeby nas pouczać, natomiast jesteśmy tu po to, żeby 
uzyskiwać określone wyjaśnienia.  
Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, wyręczył mnie pan Przewodniczący Siejka. 
To nie jest punkt 64, to jest paragraf 63 naszego Statutu. Tam mamy 
rzeczywiście prawo do takich decyzji. Żadnymi sztuczkami prawnymi nam tego  
nikt nie zabroni. 
 
Radny Jan Gierada 
Mam pytanie do dyrektora Kędry. Ja mam też teczkę, a w teczce nie mam tego. 
Dyrektor Urbański powiedział że teczka jest w SKO. Pytam się po raz ostatni 
pana dyrektora Kędry tym razem, czy Urząd Miasta posiada opinię SKO na 
piśmie? Chciałbym, żeby to było w protokole, ze pan nie posiada.  
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
To nie jest opinia, to jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego o 
uchyleniu decyzji środowiskowej. Owszem, inwestor do pozwolenia na budowę 
przedłożył taką decyzję. Powtarzam, do pozwolenia na budowę inwestor 
przedłożył i przy pozwoleniu na budowę oczywiście jest. Nie mogę jej 
upublicznić jak by pan sobie tego życzył.  
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Radny Jan Gierada 
Chciałem usłyszeć, że jest taka decyzja. Nie róbcie z Urbańskiego idioty. Cenię 
go i uważam, za jednego z najlepszych dyrektorów w tym urzędzie. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Na tej sali, dzisiaj, słysząc dużą życzliwość dla inwestora ze strony miasta, 
chciałbym zapytać w trybie jakiej życzliwości, pojedynczy radni, dzisiaj 
zwracając się indywidualnie o uzyskanie informacji, której nie można 
upublicznić, otrzymaliby to jako informację. W momencie, kiedy uzyskam taką 
informację, czy to jest godzina, dwa tygodnie, wtedy będę miał kolejny 
wniosek. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Mam pytanie natury formalnej do prawników Urzędu Miasta, czy decyzje SKO 
dotyczące decyzji Prezydenta Miasta nie są przedkładane Prezydentowi do 
wiadomości? Czy nie zostały przekazane przez SKO Prezydentowi Miasta, 
który tę decyzję wydał? 
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Szanowni państwo. Decyzja została przez SKO wydana, został doręczona do 
organu pierwszej instancji. Jak państwo wiecie, postępowanie i akta sprawy 
znajdują się jeszcze w SKO, stąd słowa pana dyrektora Urbańskiego, że akta są 
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i do dziś nie zostały zwrócone. Są 
dwie praktyki albo SKO przekazuje decyzje swoją wraz z aktami sprawy, do 
organu pierwszej instancji, wtedy mamy komplet dokumentów, albo czeka 30 
dni, czy nie zostanie wniesiona na tą decyzję skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Nie ma Prezydent Miasta akt sprawy w sprawie decyzji 
środowiskowej. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ja bardzo przepraszam, że będę taki dociekliwy ale jednak proszę za głosem 
pani radnej Katarzyny Zapały, żeby było jasne, czy pan Prezydent Wojciech 
Lubawski zapoznał się z decyzją SKO w sprawie tej decyzji środowiskowej? 
Czy jest świadomy tego?  
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Wojciech Lubawski Prezydent Miasta 
Dokumentu tego nie widziałem, informację mam od swoich dyrektorów, co ona 
zawiera.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Ja chyba źle słyszałem, bo pan dyrektor Kędra mówił, że ta decyzja została  
z wnioskiem o pozwolenie na budowę, dostarczona, chyba że źle zrozumiałem. 
Pytałem w jakim trybie czasu, godzinnym czy dniowym, moglibyśmy, 
korzystając z dobrodziejstwa, czy życzliwości uzyskać taką informację? W tym 
momencie, namawiałbym wszystkich radnych do złożenia takiego wniosku, 
a jednocześnie być może o zwołanie dodatkowej sesji w tej sprawie. Jeś li nie 
możemy dostać tego dzisiaj, to ta dyskusja zaczyna być coraz bardziej 
bezprzedmiotowa i bezsensowna. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Wesprę nieco głos pana Przewodniczącego Machnickiego. Prosilibyśmy  
o określenie maksymalnych terminów ustawowych, w jakich możliwe jest 
uzyskanie przez radnych informacji, o jaką proszą.  
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Szanowni państwo, moje zdanie na ten temat poznaliście państwo i jestem 
przekonany o słuszności z prawem słów, które wypowiedziałem, że ta decyzja 
nie może być upubliczniona. Ona jest skierowana do konkretnych adresatów, do 
stron w postępowaniu. Dlatego też, jeżeli państwa interesuje, macie państwo 
Komisję Rewizyjną, możecie państwo każdą sprawę zbadać. Jeżeli państwo to 
zagadnienie, czy Komisji Rewizyjnej interesuje? Oczywiście że tak. Nikt nie 
ukrywa, że macie państwo wgląd w akta różnych spraw. Można. Kolegium ma 
trzydzieści dni, jak powiedziałem na zwrot dokumentacji w sprawie, od daty 
wydania swojej decyzji. Po tym terminie, jak będą akta, możecie państwo 
zapoznać się jako radni z aktami. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  
i Zdrowia 
Szanuję opinie pana dyrektora Kędry w tej sprawie, ale ze względu na to, iż pan 
dyrektor Kędra merytorycznie odpowiada w Urzędzie Miasta za coś innego niż 
kwestie legislacji, prawa itd., to ja wnioskuję, o podjęcie działań z pana strony 
panie Przewodniczący, i wystąpienie do prawników miejskich, którzy 
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sporządzili nam opinię prawną do stanowiska Rady Miasta z dnia 29 lipca 2010 
roku, czy my jako radni, możemy wystąpić o udostępnienie nam takich 
informacji czy nie, w jakim trybie i w jakim czasie. Myś lę, że to będzie 
najsensowniejsze rozwiązanie. Tak, to będziemy sobie rozmawiać.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Pan mi to napisze a ja to podpiszę. Nie zapamiętałem panie radny. Jak pan to 
napisze, to ja ten pański wniosek podpiszę jak wiele innych wniosków. Przecież 
Komisje również składają wnioski i stanowiska do Prezydenta, które ja 
podpisuję. Tutaj będzie tak samo. 
 
Radny Daniel Walas 
Mój przedmówca mnie wyręczył. Dam szansę, żeby można było zapisać. Czy ja, 
jako radny Daniel Walas, mam prawo dostać dokument, o którym jest mowa od 
trzech i pół godziny? Kiedy mam prawo go dostać? I jak szybko mam prawo go 
dostać? Na razie to Urząd zachowuje się na zasadzie takiej, że mam, ale nie 
dam. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Na początek dwa wątki ogólne. Cieszę się, że po czterech latach doczekałem się 
koalicji SLD i PiS. To jest bardzo ciekawa sprawa w zakresie funkcjonowania 
Rady. Kolego Danielu. Przede wszystkim należałoby przeczytać ustawę  
o dostępie do informacji publicznej. Wtedy mielibyśmy jasność i pytania nie 
byłyby zasadne. Mamy wszyscy komputery przed sobą.  
Prawdą jest, panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Kędry, że w tym 
postępowaniu Prezydent jest stroną, czy nie? Według mnie organ jest stroną. 
Pan dyrektor mówi, że organ nie jest stroną jest organem wydającym. Ja nic 
panu nie zarzucam, ja tylko precyzyjnie chcę się dowiedzieć.  
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Precyzyjnie odpowiem. Nigdy organ wydający decyzję, w tym wypadku 
Prezydent Miasta nie jest stroną we własnej sprawie. Odpowiedź możemy sobie 
sami znaleźć, dlatego, że organowi wydającemu decyzję, nie przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na własną decyzję. Nie posiada 
przymiotu strony w postępowaniach administracyjnych.  
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Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
I mamy prostą odpowiedź. Następne pytanie. Czy jest uczestnikiem 
postępowania czy nie? Żebyśmy doszli, bo tak to będziemy jeszcze trzy godziny 
rozmawiać i tyle. A może ja pomogę. 
Mamy już jedną odpowiedź – nie jesteśmy stroną w związku z tym, nie 
dostaniemy informacji publicznej. Tak? 
Czy jest uczestnikiem postępowania? 
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Miasto nie jest uczestnikiem w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej, 
ani w pozwoleniu na budowę.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Powiedział pan zdanie, że byłoby, gdyby działki sąsiadujące…. 
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Miasto może uczestniczyć na prawach strony, jeżeli teren inwestycji sąsiaduje  
z terenem, który stanowi własność gminy Kielce.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Proszę mnie zrozumieć, ja trzymam pana stronę. Chcę żebyśmy szybko 
zamknęli dyskusję.  
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Ale ja odpowiadam na pytania. Czyli na przykład, jeżeli teren inwestycji 
sąsiaduje z drogą publiczną, jest Miejski Zarząd Dróg, który uczestniczy  
w postępowaniu jako zarządca drogi.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Jeszcze jakby pan jednej odpowiedzi udzielił, jakie informacje podlegają 
udostępnieniu na wniosek osób umocowanych w ustawie. Chodzi mi na 
przykład, czy władze publiczne i jednostki organizacyjne mają dostęp do tej 
informacji.  
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Zależy o jakich informacjach mówimy. Jeżeli mówimy o informacji publicznej, 
to przypomnę definicję, że informację publiczną stanowi każda informacja 
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wytworzona przez organ wydający decyzję. Jeżeli jeszcze jestem przy głosie, 
chciałem powiedzieć, że przy pozwoleniu na budowę, będzie podobna sprawa, 
jak przy decyzji środowiskowej. Również, gdybyście państwo zechcieli aby 
publicznie pozwolenie na budowę zostało państwu odczytane, również brak jest 
podstaw prawnych do takiego działania. Decyzja jest adresowana do stron  
w postępowaniu i tylko te strony mogą w tym postępowaniu uczestniczyć. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
I to znacznie upraszcza. Zamknijmy dyskusję w temacie. Jest to mój wniosek 
formalny, gdyż wszyscy wiemy na czym stoimy i jesteśmy w stanie zagłosować 
za stanowiskiem lub przeciwko. Byliśmy również dwie godziny temu. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Czy pan radny pozwoli, żeby zabrał głos pan radny Stanisław Rupniewski.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Bardzo proszę.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Chciałem zabrać głos ad vocem wystąpienia pana dyrektora Kędry, który  
w swojej wypowiedzi użył pojęcia działań Komisji Rewizyjnej. Jako 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przywołam część tekstu, który jest  
w opinii radców prawnych, którą wszyscy radni otrzymali, ze zgodnie  
z paragrafem 3, ustęp 2 Regulaminu Komisji, wyłączona jest możliwość 
ingerencji Komisji Rewizyjnej w toczące się postępowanie w indywidualnej 
sprawie z zakresu administracji publicznej, rozstrzyganej przez Prezydenta 
Miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dlatego myś lę, że panowie trochę 
zaplątaliście się. Dopiero ostatnia konwersacja pana radnego Gągorowskiego, 
sprawę nieco rozjaśniła. W tej dyskusji było chyba za wiele emocji, a za mało 
merytoryki. 
 
Andrzej K ędra, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
To co pan odczytał, oczywiście ma pan rację. Komisja Rewizyjna nie może 
ingerować w sprawę toczącą się, ale w akta wgląd zawsze ma jako Komisja 
Rewizyjna. Działaniem Komisji Rewizyjnej jest również ocena pracy 
Prezydenta i podległych mu służb przy wydawaniu rozstrzygnięć  
w indywidualnych sprawach obywateli. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Poddaję pod głosowanie wniosek formalny radnego Gągorowskiego  
o zamknięcie listy mówców. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta zdecydowała o zamknięciu listy mówców.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Składam wniosek formalny o ogłoszenie trzydziestominutowej przerwy. Może 
być dwadzieścia minut. Nasz Klub musi się nad tym problemem pochylić.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady. 
Poświeciliśmy blisko 4 godziny na ten punkt. Cieszy mnie jednomyślność co do 
zamknięcia listy mówców. 
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Mam taki wniosek, bo zgodnie z dewizą, że zgoda buduje, bo Kielce są 
najważniejsze, po konsultacjach z radnymi z innych Klubów chciałbym wnieść 
autopoprawkę do projektu tego stanowiska, którą pozwoliłem sobie rozdać 
wszystkim radnym w czasie przerwy i załączać do tego stanowiska 
uzasadnienia, które też budziło pewne wątpliwości. W związku z tym proszę  
o przyjecie tej autopoprawki. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Pierwsza rzecz to pewne sprostowanie do wypowiedzi na radnego Roberta 
Siejki, że konsultacje z innymi radnymi i z innych Klubów nie dotyczyły 
konsultacji z Platformą. My jesteśmy innym Klubem. A drugi wniosek to 
formalny o zamknięcie listy mówców. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
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W związku z zaistniałą sytuacją chciałbym wycofać swój wniosek. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Rzeczywiście pan radny Gierada dostarczył kserokopię dokumentu i tutaj 
wytłuszczony jest zapis „uchyla się w całości zaskarżoną decyzję organu  
I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ”. 
Sporo było mówione o organach i ja trochę się gubię, ale pewnie wszyscy 
wiedzą, o które organy chodzi. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Ponieważ wychodzi na to, że te inne Kluby, z którymi konsultował Pan 
Przewodniczący Siejka to jest Klub PiS tylko i wyłącznie, bo z nami nikt nie 
konsultował i słyszę, że z Platformą również. Proponuję, by decyzja o tym 
stanowisku czy wniesienie ewentualnie przez nasz Klub poprawek do tego 
stanowiska było w czasie przesunięte, żeby to stanowisko było głosowane w 
późniejszym terminie, w czasie sesji tylko później. Tak ad hoc zmiana bardzo 
istotna stanowisko, jest, trzeba się nad nią przynamniej chwilę zastanowić. To 
jedna rzecz. Druga już z formalnego punktu widzenia, stanowiska czyli forma 
oświadczenia woli Rada podejmuje w sprawach ogólnospołecznych określając 
jej adresatów. Ponieważ tutaj nie ma określonego adresata trudno mówić o 
stanowisku z punktu widzenia formalnego. Więc jakby trzeba było jeżeli 
mówimy o stanowisku, uzupełnić treść tego stanowiska bo wyraźnie jest w 
Statucie określone jak ma wyglądać oświadczenie woli w formie stanowiska. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Trudno odmówić Panu racji szczególnie w tym punkcie dotyczącym 
ustosunkowania się do nowej wersji stanowiska. Jest to taka niewdzięczna 
sytuacja jeś li chodzi o stanowisko bo ono rzeczywiście powinno wyczerpywać 
zapisy naszego Statutu. Natomiast podjęcie takiego stanowiska nie wywołuje 
skutków prawnych.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Jeśli przygotowujemy jakiś dokument czy to jest stanowisko czy zalecenie to 
wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, że ono powinno mieć charakter dość 
precyzyjny. Mam pewne wątpliwości generalnie, bo stwierdzenie „budzi wiele 
zastrzeżeń” to jest żadne stwierdzenie. Jeśli już ma być stanowisko to powinny 
być te wątpliwości wymienione. Wtedy taki dokument ma charakter 
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wiarygodniejszy i precyzyjniejszy i każdy kto na to spogląda może się do tego 
dokumentu w jakiś sposób odnieść czy Pan Prezydent czy mieszkańcy naszego 
miasta. Dlatego autorzy tego stanowiska czyli te dwa Kluby PiS i SLD powinny 
to stanowisko w tym aspekcie bardziej ukonkretnić. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Ja żebym się mógł odnieść do stanowiska Pana Przewodniczącego Boguckiego 
chciałbym wiedzieć w jakim punkcie ewentualnie widziałby głosowanie nad 
stanowiskiem. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Ja sądzę, że nic się nie stanie jak będzie na koniec głosowane, a jak chcecie 
Państwo wcześniej to wcześniej. Ale przynajmniej z pół godziny czasu trzeba 
mieć na zastanowienie się, bo jak czytam, logicznie to czytając np. stwierdzenie 
„ na podstawie paragrafu 63 ust. 1 Statutu Miasta Kielce Rada Miasta 
postanawia co następuje” i proszę zobaczyć, ze najpierw się w 1 punkcie mówi 
„budzi wiele zastrzeżeń” a w drugim zaraz się pisze tak „Rada Miasta uznaje, iż 
wydana na tej podstawie decyzja…”. Na podstawie tych wielu zastrzeżeń? No 
proszę mi powiedzieć na podstawie jakiej ta decyzja została wydana, o co 
chodzi? Nie bardzo rozumiem. Jak się formułuje jakieś zadanie to trzeba żeby 
ono miało logiczny ciąg. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Jeżeli jest taka chęć żebyśmy to głosowali nie w tej chwili, to może proponuję 
żebyśmy może zwołali nadzwyczajną sesję w tej sprawie. Bo na razie jeżeli nie 
zagłosujemy tego na tej sesji to tak naprawdę będziemy musieli to głosować we 
wrześniu. Pewne sprawy, których dotyczy to stanowisko się dzieją w czasie 
realnym i albo go przyjmiemy dzisiaj albo nie. Natomiast stanowisko być może 
ma pewne wady, które należy usunąć i być może powinniśmy tutaj kolejną 
przerwę zaproponować żeby się poszczególni radni, którzy maja zastrzeżenia do 
tego stanowiska, mogli wypowiedzieć czy wnieść poprawki. Ale czy to nas 
przybliży do meritum sprawy? Nie wiem.  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
Jeśli chodzi o wątpliwości Pana Przewodniczącego Boguckiego to oczywiście, 
że punkt drugi odnosi się do pierwszego. Mówimy tu o wydaniu decyzji 
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środowiskowej i rygorze natychmiastowej wykonalności. Jak się to czyta, to 
przynajmniej dla mnie, jest to logiczne. To po pierwsze. Po drugie mam 
wrażenie, że osoby, które w ogóle nie są zainteresowane podejmowaniem 
takiego stanowiska, w każdym projekcie stanowiska znajdą jakiś powód żeby 
napisać jeszcze inne. Myś lę, że najlepszą weryfikacją tego będzie głosowanie. 
Chcę tylko powiedzieć, że ta autopoprawka polega tylko na tym że z tamtego 
stanowiska zniknął pkt 3 i uzasadnienie i niewiele się tu zmieniło, wiec tutaj nie 
ma potrzeby tłumaczenia dodatkowego. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Ja sam decyzji co do przesunięcia ewentualnego na przykład do punktu Sprawy 
różne i wolne wnioski, nie będę podejmował. Poproszę Państwa o wyrażenie tej 
opinii. Przypominam, że chodzi o wniosek Pana Przewodniczącego Boguckiego, 
który powiedział, że ta wersja stanowiska nie była wcześniej konsultowana z 
Klubem Radnych Porozumienie Samorządowe i prosił o to żeby albo teraz 
ogłosić przerwę żeby Klub mógł się na ten temat wypowiedzieć, nad tą nową 
wersją lub przegłosować pod koniec sesji. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Panie Przewodniczący skoro Państwo uważają, że nasz głos jest tutaj zbyteczny 
to wycofuję wszystkie swoje wnioski, niech sobie Państwo głosują. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
W tej sytuacji rezygnuję z głosu. 
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Mam propozycję – jeśliby to miało pomóc to może ogłosimy przerwę, bo dziś 
jeszcze dużo tych punktów jest, do przyszłego czwartku i w przyszły czwartek 
spotkamy się ponownie i wszyscy przemyślą i będzie jasność umysłu. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Ale już się wycofał Pan Bogucki ze swojej propozycji. Wysoka Rado, ja 
rozumiem, że organizmy nasze domagają się dłuższej przerwy po tak długiej 
debacie nad jednym punktem, ale pozwólcie, że zaproponuję abyśmy 
przegłosowali stanowisko w tej wersji w jakiej zgłosił je Pan Przewodniczący 
Robert Siejka. 
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Głosowanie: 
Za    – 11 
Przeciw   – 8 
Wstrzymało się  – 6 
 
Rada Miasta Kielc przyjęła stanowisko. 
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
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 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.  
 
Pkt. 8. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 1 wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2). 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie dochodów budżetu Miasta o 
kwotę 3 024 324 zł w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 
503 702 zł oraz zwiększy plan dochodów majątkowych o kwotę 2 520 623 zł. 
Zwiększy również plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 3 024 324 zł, w 
tym zwiększy plan wydatków biżący6ch o kwotę 366 902 zł oraz plan 
wydatków majątkowych o kwotę 2 656 422 zł. W projekcie proponujemy zmian 
w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2010 rok oraz w limitach wydatków 
na Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Skupię się w uzasadnienie na 
najbardziej istotnych w punktu widzenia wydatków propozycjach zawartych w 
projekcie. Proponujemy przywrócić na dochody Miasta i wprowadzić na te same 
tytuły wydatków, jakie były zapisane w wydatkach niewygasających 
następujące kwoty: 2 020 623 zł dotyczącej umowy z firmą POLCONSULT na 
przygotowanie dokumentacji na Lotnisko w Obicach oraz 500 tys. zł – 
współfinansowanie przez MZWiK dwóch zadań inwestycyjnych 
wodociągowych. Przywrócenie tych środków pozwoli wykorzystać je a nie 
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będzie obowiązku zwrotu do MZWiK. Ponadto proponujemy wprowadzić na 
dochody i wydatki kwotę 121 501 zł tytułem udziału finansowego mieszkańców 
w realizacji inwestycji związanych z budowa wodociągów w ul. Ściegiennego, 
leszczyńskiej, Batorego i Petyhorskiej. W dalszej części proponujemy 
zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 810 tys. zł, w tym 310 tys. zł 
proponujemy przeznaczyć na prace remontowe w szkołach i przedszkolach, na 
promocję miasta poprzez sport 150 tys. zł, na przygotowanie filmów 
promujących wydarzenia kulturalne Miasta – 150 tys. zł, na dofinansowanie 
bieżącej działalności Miejskiego Urzędu Pracy – 200 tys. zł. Skąd te środki 
proponujemy pozyskać. Chciałam przypomnieć, że na poprzedniej sesji 
podjęliście Państwo uchwałę o przeznaczeniu jako wkładu własnego kwoty 705 
tys. zł na współfinansowanie Festiwalu Kadzielnia. Otóż Festiwal ten się nie 
odbędzie ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim brakło na ten duży projekt 
środków i dlatego proponujemy je właśnie przeznaczyć na wcześniej 
wymienione przeze mnie tytuły. Ponadto duży fragment tego projektu uchwały 
poświęcony jest zmianom w wydatkach majątkowych. W związku z tym, że 
przesuwają się realizacje dokumentacji projektowych związanych z zadaniami 
współfinansowanymi z UE uwalnia się w naszym budżecie kwota 3 745 000 zł. 
Środki te proponujemy przeznaczyć na: 1, 7 mln zł na podniesienie kapitału 
akcyjnego w spółce Korona S.A., na nowe udziały w RPZ – 1 mln zł, 130 tys. zł 
na dotacje celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, 200 tys. zł na 
dotacje celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na modernizacje 
lądowiska dla helikopterów, 320 tys. zł na dotacje celowa dla Domu Środowisk 
Twórczych a konkretnie na konkurs związany na aranżację wnętrz obiektów 
przy ul. Zamkowej, 300 tys. zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego  
w Kielcach, 80 tys. zł na modernizacje budynku Gimnazjum Nr 9, 10 tys. zł na 
sprzęt kuchenny dla Przedszkola Nr 20. Zanotowaliśmy oszczędności na 
zadaniach związanych z budową ścieżki rowerowej w kierunku Cedzyny oraz  
w związku z tym, że wydatki poniesione na realizację w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej zostały przekazane do MZD, a zadanie to związane jest z budowa 
wodociągu w ul. Przegony i Zagórskiej - 342 tys. zł --, łącznie kwotę 951 tys. zł 
w ten sposób uzyskaną proponujemy przeznaczyć na nowe zadanie pn. 
„Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej i Poleskiej i na 
terenach przyległych”. 

Ostatnia propozycja to oszczędności jakie udało się uzyskać w kwocie 
320 tys. zł na zadanie „Budowa krytej pływalni na Barwinku” proponujemy 
przeznaczyć na adaptacje pomieszczeń w lokalu przy ul. Krzemionkowej 1 na 
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potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu A – 200 tys. zł oraz na 
pierwsze wyposażenie krytej pływalni na Barwinku - 100 tys. zł. Pozwoli to na 
zgodnie z zaplanowanym wcześniej terminem oddanie tej pływalni do użytku 
mieszkańców Kielc.  

Pierwsza autopoprawka jest związana z tym, że mieliśmy wcześniej 
zapisaną dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego jako inwestycję, okazało 
się, że jest to w Ministerstwie zapisane po stronie remontów dlatego zmieniamy 
przeznaczenie środków z inwestycyjnych na bieżące. W dalszej części 
propozycja jest związana ze zmianami w budżecie miasta i dotyczy głownie 
przeznaczenia kwoty 550 tys. zł na wykup gruntów od Nadleśnictwa Chmielnik 
pod budowę Portu Lotniczego Kielce w Obicach. Środki byłyby pozyskane ze 
zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. 40 tys. 
zł proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz 200 tys. zł uzyskane jako 
oszczędności po zadaniu „Budowa pomnika Henryka Sienkiewicza” 
proponujemy przeznaczyć na nowe zadanie pn. „Rozbudowa Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I 79”. 
Proszę o przyjecie projektu uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Radny Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Pierwsza uwaga taka generalna – ja nie dziwę się i nie mam nikomu za złe, że 
dyskusje nad pewnymi kwestiami trwają dość długo, bo obowiązkiem radnych, 
biorąc pod uwagę, że nasze decyzje dotyczą zarówno mienia społecznego, 
pieniędzy publicznych, są na tyle ważne, że niektóre pytania, niektóre 
wątpliwości nawet jeśli czasami są one nieprecyzyjne i nie sensowne, generalnie 
mają sens. Bo każda nasza decyzja ma charakter publiczny i dotyczy spraw 
publicznych. Moje pytanie i pewne uwagi dotyczą pozycji, która jest związana  
z objęciem nowych akcji w spółce Korona S.A.. Biorąc pod uwagę fakt, że 
trzeba mówić bardzo precyzyjnie, to ja powiem tak na samym początku – nie ma 
tutaj osoby wśród radnych która byłaby przeciwna wsparciu tego Klubu, 
wyraziliśmy już nie raz swoją opinię. Jednak budzą nasze wątpliwości pewne 
decyzje i sposób przekazywania pieniędzy dla tego Klubu. Dlaczego? Zawsze 
mamy informację następującą: objecie nowych akcji w spółce Korona SA, ale 
nie mamy precyzyjniej informacji na co mają te pieniądze być przeznaczone. 
Pełna informacja na co już ułatwia nam podjęcie decyzji i wyeliminowanie 
pewnych wątpliwości. Akurat na budżecie sportowym dobrze się znam i wiem, 
że są pieniądze potrzebne na wyjazdy, na pensje, na premie dla zawodników, na 
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funkcjonowanie takich sekcji jak młoda ekstraklasa, wiem że są potrzebne 
pieniądze dla administracji. Tu mamy bardzo lakoniczne stwierdzenie i nie jest 
to dla nas zbyt jasne. Ja sądzę, że należałoby zmienić generalnie filozofię 
przyznawania środków finansowych dla klubów. To nie powinno być tak, że za 
3 miesiące znowu przyjdzie pan prezes i powie dajcie nam kolejne 4 miliony. 
Powinno być troszeczkę inaczej, a mianowicie tworzy się budżet Klubu na cały 
rok, on wynosi 15 mln zł na przykład i wtedy Klub zwraca się do Miasta  
i mówi: – potrzebuję pewne środki. I Miasto sugeruje Klubowi, że może 
przeznaczyć 4 czy 5 mln zł dla tego Klubu. Jeś li jest akceptacja Rady Miasta na 
taką kwotę, to Klub powinien dostosować się do tych środków, które Miasto 
może zaoferować. Wtedy to ma jakiś sens i wymusza na władzach Klubu 
precyzyjne działanie, gospodarowanie tymi środkami, które posiada. Dzisiaj to 
jest tak – Klub sobie zażyczy taką kwotę i taką kwotę otrzymuje, a my do końca 
nie wiemy czy rzeczywiście te pieniądze są potrzebne. Dlaczego nasze żądania 
pełnych informacji? Gdyby to był Pan prof. Filipiak, który utrzymuje Cracovię 
to są jego pieniądze i on może je wydawać na lewo i prawo. Jeśliby to był 
sponsor Polonii Warszawa pan Wojciechowski, prywatny przedsiębiorca, on te 
pieniądze również może wydawać jak chce. Ale w przypadku gdy sponsorem 
jest Miasto to my musimy liczyć się, użyje takiego określenia, z każdym 
groszem. Dlatego potrzebna jest nam zawsze informacja bardzo precyzyjna na 
co te pieniądze są przeznaczane. Wtedy nie będzie to budziło żadnej 
wątpliwości. Jeszcze na zakończenie podkreślam, że nikt z nas nie jest 
przeciwny wspieraniu Klubu, bo daj Panie Boże, jak to chyba powiedział Pan 
Przewodniczący Bogucki, żebyśmy ten Klub w styczniu sprzedali, ale może 
okazać się tak, że kolejna Rada będzie musiała wyasygnować dodatkowe środki. 
I moja sugestia – najpierw Klub przedstawia budżet, Miasto mu oferuje ile mu 
może dać i w ramach tych środków zaoferowanych przez Miasto Klub powinien 
tak się gospodarzyć, takie ustanawiać premie, pensje dla zawodników, tylu 
zatrudniać pracowników w administracji żeby za te pieniądze mógł 
funkcjonować.  
 
Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Trudno uciec od wrażenia takiego, że jesteśmy jako radni traktowani jako, 
przepraszam za sformułowanie, maszynki do głosowania. Pragnę przypomnieć 
sesję ostatnią w trakcie której Pan Prezydent bardzo krótko, lakonicznie 
informował nas na temat decyzji, które właśnie mieliśmy podjąć w sprawie 
poszukiwania inwestora strategicznego dla tego Klubu. Natomiast informacje na 
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temat zmiany władz Klubu powzięliśmy na drugi dzień z mediów. Pan 
Prezydent nie był łaskaw przedstawić nam tej informacji, dokąd to zmierza  
i jakie tam mogą zapaść decyzje, ewentualnie po przybyciu na sesje, bo przecież 
tak to wyglądało, nie zechciał nas poinformować o tym co się właśnie 
wydarzyło w Klubie Korona. Przykro mi było bardzo że jako radna dnia 
następnego dowiedziałam się z gazet o tym, że w trakcie sesji, na której to 
rozmawialiśmy o Klubie Korona decyzje personalne zostały podjęte, a myśmy  
o tym nie zostali poinformowani. Dzisiaj podejmujemy kolejną bardzo ważną 
uchwałę, dodatkowa jest jeszcze o tyle skomplikowana sytuacja, że w tym 
projekcie uchwały jest wiele innych bardzo ważnych pozycji i ja mam 
dodatkowo dylemat taki, że być może w tym momencie wstrzymałabym się, bo 
nie ma Prezydenta Lubawskiego, więc pewnie nie otrzymam pełnej informacji, 
Pani Skarbnik z pewnością takich szczegółów też nie jest w stanie tutaj nam 
przedstawić odnośnie tego o czym mówił kolega Wołowiec, właśnie 
wykorzystania tej kwoty. Więc wstrzymując się czy będąc przeciwko 
jednocześnie jestem osobą, która nie głosuje za tymi ważnymi pozycjami, także 
znajdującymi się w tym projekcie uchwały. Przyłączając się więc do tego głosu 
Jacka Wołowca apeluję faktycznie o to, aby Pan Prezydent nie traktował nas, 
przepraszam znów za sformułowanie, ale tak się właśnie czuje, już raz o tym 
mówiłam, jak patyk od kaszanki. Głosowanie jest tylko najważniejszym aktem, 
natomiast już informacja nam się nie należy, możemy o niej co najwyżej 
poczytać na następny dzień w prasie. No, nie. Bądźmy poważni i szanujmy 
siebie wzajemnie. Wolałabym żeby to tutaj te informacje padały, Pan Prezydent 
nie denerwował się kiedy padają trudne pytania, nie odbierał ich osobiście. Ale 
my radni też jesteśmy pytani przez naszych wyborców dlaczego taka kwota, 
dlaczego w takiej wysokości, na co te pieniądze idą, a dlaczego na inny celo nie 
mogą być wykorzystane? Chciałabym, ja osobiście, mieć argumenty by bronić 
takich czy innych decyzji podejmowanych przez Radę Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta 
Z tych dwóch określeń, za które Pani przepraszała to ja już bym wolał być tą 
maszynką do głosowania niż tym patykiem do kiszki 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Może rzeczywiście bylibyście Państwo bardziej usatysfakcjonowani gdyby 
powiedział to pan Prezydent to co ja powiem, ale to nie jest tak, że Klub ile chce 
tyle dostaje. Ja muszę tylko tyle, czy Państwo wierzą czy nie, możemy 
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rozmawiać w dowolnym czasie na ten temat, ale powiem na co te pieniądze są 
przeznaczone. Przytoczę dwa wskaźniki: udział wynagrodzeń jakie są  
w kosztach ogółem tej spółki i to jest 93 %, a udział w przychodach tych 
wynagrodzeń to jest prawie 53 %. Ktoś kto ma wyobrażenie o tym, na pewno 
Państwo macie, jak to jest liczone to możecie sobie odpowiedzieć na pytanie na 
co te pieniądze będą przeznaczone – na wynagrodzenia. Oczywiście, że na 
wynagrodzenia, bo skoro jak mówię 93 % w kosztach to są wynagrodzenia to 
należy się spodziewać, ale to są wynagrodzenia jakie są wypłacane naszym 
zawodnikom. Zawodnikom, którzy, jakby nie było, zajmują 6 miejsce w naszej 
ekstraklasie. To nie jest tak, ja wiem o tym, czy Państwo przyjmiecie, że to jest 
pewnik czy nie, to ja pozostawiam to już Państwu radnym, ale to nie jest tak, że 
Klub nie wie ile będzie potrzebował pieniędzy na dany rok budżetowy. Ten rok 
budżetowy się zaczyna w Klubie, bo on się zaczyna od 1 lipca. Tam jest inny 
okres obrachunkowy niż w przedsiębiorstwach, które prowadzą normalną 
działalność gospodarczą, zazwyczaj, bo też jest różnie. Tam jest tak, że my się 
zastanawiamy kiedy i jakie pieniądze będziemy mogli w ogóle dać. Jak Państwo 
wiecie, w tym roku mamy bardzo poważne zadania do sfinansowania w mieście, 
w związku z tym. my w miarę jak nam się pokazują jakieś dodatkowe dochody, 
a zawsze jest tak, że mamy nadzieję, że będą, ale z ostrożności my nie 
planujemy, więc mówimy, że w tym czasie będziemy mogli tyle, w następnym 
okresie jak zbierzemy to damy więcej. Po to żeby nie dawać tych pieniędzy  
z kredytu dodatkowego, żeby nie pogłębiać deficytu i żeby tych wskaźników, 
które sobie ustalimy na początku roku budżetowego w mieście żeby ich po 
prostu nie burzyć. Taka jest nasza polityka i myślę, że wydawało mi się, że się  
w tym do tej pory rozumiemy.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pozwolę sobie i ja dorzucić, na kanwie wypowiedzi moich przedmówców, trzy 
grosze do wypowiedzi dotyczących akurat tego konkretnego wydatku. 
Oczywiście podzielam pogląd Pani Przewodniczącej, że trudno jest głosować  
o wydatkach finansowych kiedy mamy w jednym worku niepodlegające 
dyskusji wydatki np. dla Szpitala Onkologicznego czy dla Szpitala 
Wojewódzkiego, a w tym samym worku również ogromne środki przeznaczone 
na szeroko pojętą promocję przez sport. Tak naprawdę jako przedsiębiorca coraz 
częściej się zastanawiam jakie są granice tej promocji, również granice 
finansowe. Co by nie powiedzieć spółka akcyjna, nawet spółka sportowa 
podlega kodeksowi spółek handlowych i musi rządzić się określonymi 
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zasadami. Bardzo spodobał mi się głos kolegi radnego Jacka, który spojrzał 
biznesowo na to przedsięwzięcie, Jeżeli Pani Skarbnik twierdzi, po raz pierwszy 
taka informacja została upubliczniona, że 93 % kosztów to są wynagrodzenia, to 
nawet nie mając danych z ostatniego bilansu, a przedostatniego bilansu, jeżeli 
przychody były tylko 9 mnl zł, a koszty 15 to 93 % z 15 mln zł to jest około 13 
mln zł. To są koszty zawodników. I to sobie trzeba powiedzieć – czy my jako 
radni mamy preferować jakieś bardzo mizerne 200 czy 300 tys. zł na służbę 
zdrowia dla Szpitali gdzie ratowani są mieszkańcy Kielc czy 13 mln zł nawet 
dla szóstej drużyny polskiej ekstraklasy? To są bardzo trudne decyzje. Ja chcę 
powiedzieć, że jeżeli przedstawimy pewne argumenty to chciałbym żebyśmy 
mówili bardzo szeroko, że tak naprawdę to są dodatkowe pieniądze dla tego 
Klubu. Bo chociaż rok budżetowy Klubu jest inny niż rok budżetowy 
samorządu, ale przecież w naszym budżecie zdecydowaliśmy że przeznaczymy 
milionowe środki na Klub Sportowy. A te środki są dodatkowymi środkami,  
i o tym pamiętajmy. Zastanówmy się drogie koleżanki i koledzy jaka jest 
granica tej promocji.  Czy jak przestaniemy być radnymi założymy sobie klub  
w piłkarskiej klasie A i też będziemy tam dawać pieniądze, przeznaczać na 
promocję czy Klub w Dąbrowie to też promocja czy Klub w I lidze to też 
promocja? Dlatego przy głosowaniu ja osobiście będę miał ogromny dyskomfort 
przy 330 tysiącach na dwa Szpitale, ogromne, które rzeczywiście potrzebują 
wsparcia samorządowego i Klub mimo znakomitej sytuacji w ostatnim sezonie 
znów musi rozpoczynać od zera, wydatkowanie tak ogromnych środków jak 1,7 
mln zł, dodatkowo, nadmieniam. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Najpierw taka konstatacja nie wiem czy wszystkich z PiS nagle zabolał pęcherz 
bo nikogo nie ma na Sali. Należałoby się zastanowić czy najważniejsze sprawy 
dla Klubu to już są załatwione, te związane z tym stanowiskiem czy też te, które 
teraz procedujemy też są ważne. Natomiast wracając do meritum sprawy to 
chciałem powiedzieć tak, że na poprzedniej sesji otworzyliśmy możliwość 
procesu prywatyzacji tej spółki. Chcemy żeby tą spółkę jak najlepiej wyceniono 
i żebyśmy mogli uzyskać jak najwyższą wartość rynkową za tę spółkę. Żeby to 
się stało to w procesie prywatyzacyjnym, bardzo wrażliwym na wypowiedzi i na 
różnego rodzaju działania wokół tej spółki, musi być najlepiej cisza. Podobna 
sytuacja jest przy prywatyzacji jak i przy kursie złotego. Jeśli zająknie się 
Minister Finansów w niewłaściwa stronę to kurs albo idzie w górę albo na dół. 
To samo się również dzieje z wartością rynkową Klubu. Chcąc doprowadzić 
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proces prywatyzacji tegoż Klubu do szczęśliwego końca, powinniśmy dać 
możliwość bieżącej działalności w sposób niezakłócony. Stąd jest wniosek 
Prezydenta o to żeby dofinansować Klub. To jedna rzecz. Druga – nie wiem 
jakie tam są wyliczenia i o czym rozmawiamy jeś li chodzi o te udziały 
procentowe w kosztach i o jakich kosztach mówimy, ale jak ktoś wejdzie na 
stronę Klubu Korona to będzie wiedział, że budżet Klubu opiewa na 15 mln zł  
w 2010 roku. Kwestia dofinansowania teraz w postaci podwyższenia kapitału 
spółki jest związana z pozyskaniem nowych zawodników, z konsekwencją 
związaną z decyzjami transferowymi, co jakby jest normalne. Kto się troszkę 
piłką zajmuje to wie, że to są pewne koszty, których nie można było 
przewidzieć planując budżet Klubu na 2010 rok. Stąd jest mój apel i prośba żeby 
pomóc temu Klubowi byśmy mogli go sprywatyzować. Mam serdeczną prośbę 
żebyście Państwo byli konsekwentni i jak zdecydowaliśmy się, że ratujemy ten 
Klub i wyszedł on na najwyższą możliwą w tej chwili pozycję w ekstraklasie to 
jest to najlepszy czas na to żebyśmy znaleźli strategicznego inwestora i sprzedali 
większość akcji tego Klubu. To nie przeszkadza twierdzić i zgodzić się  
w całości z tym co powiedział Pan radny Jacek Wołowiec, że trzeba każdy grosz 
publiczny oglądać na wszystkie strony. I sądzę, że wypowiedź Pani Skarbnik, że 
te pieniądze są oglądane i nie są dawane tak jak ktoś chce, tylko  
z zastanowieniem, to jest gwarancja, że te pieniądze będą spożytkowane dla 
dobra Klubu, a w rezultacie jeżeli Bóg pozwoli, tak jak pan Jacek mówi, to  
w styczniu będziemy się cieszyć być może dobrą sprzedażą 70 % akcji Klubu 
Korona.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
Ja nie wątpię Panie Przewodniczący, że Pani Skarbnik, bo taka jest rola 
Skarbnika, przygląda się każdej złotówce by wydawać je zgodnie z własnym 
sumieniem z jednej strony, ale zgodnie z interesem Miasta z drugiej. Ja chcę 
powiedzieć tutaj jedną rzecz, zresztą powiedziałem, i rozwiać wszelką 
wątpliwość, że Rada jest za wsparciem Klubu Korona. Zresztą ja powiem, 
mówiłem to w radio, Pan słyszał, że Korona jest pewną wartością nie tylko dla 
Kielc, ale również dla regionu i źle byłoby jeś liby ten Klub przestał 
funkcjonować. A dzisiaj on funkcjonuje w dużym stopniu tylko dzięki właśnie 
wsparciu Miasta. Ale, co się stanie, zadaję takie pytanie, jeśli ten inwestor nie 
znajdzie się i w kwietniu przykładowo trzeba będzie przeznaczyć kolejną 
transzę środków finansowych, bo ktoś stwierdzi, że jesteśmy na 13 pozycji  
i trzeba kupić kolejnych zawodników? Wtedy co, wyłożymy kolejne 5 mln zł? 
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Dlatego ja uważam, że jeśli się buduje budżet Klubu, Miasto powinno określić 
ile może pieniędzy przeznaczyć i w ramach tych pieniędzy przeznaczonych 
działacze Klubu mają szukać takich zawodników, tak ich sprzedawać, tak ich 
kupować żeby kupić jak najlepszych za jak najmniejsze pieniądze. Wtedy daje 
nam to spokój, że wspieramy Klub, pomagamy Klubowi, ale nie robimy tego  
w sposób rozrzutny. 
 
Radny Jan Gierada 
Pan Przewodniczący Bogucki powiedział, że aby dotrwać do szczęśliwego 
końca trzeba by to dokapitalizować, dołożyć pieniędzy. Tylko, że my już 
dokładamy nie pierwszy raz. Pytanie moje jest takie, kiedy nastąpi ten 
szczęśliwy koniec? To jest pytanie zasadnicze. Na to pytanie dzisiaj nikt nie jest 
w stanie odpowiedzieć. Miało się to odbyć do końca 2009 roku i nic, kończy się 
2010 rok i też nic. Są pewne granice, których nie można przekraczać, jak 
powiedziała poetka, tą granicą jest ludzkie życie. Tą granicą jest wyssanie 
pieniędzy, ciężkich pieniędzy na Klub. Nie ma się co chełpić, że zajęliśmy 6 
miejsce. Zbieg okoliczności i układ wyników w tabeli spowodował, że zajęliśmy 
to 6 miejsce, bo ten co miał 6 i ten co miał 12 mieli po prawie tyle samo 
punktów. Również z powodzeniem  mogliśmy spaść do C klasy i wcale bym się 
nie zdziwił. My jako radni powinniśmy wiedzieć jaka jest średnia płaca 
zawodników skoro tak potężne pieniądze idą na płace, to dla mnie jako 
menadżera takie pieniądze jak Pani Skarbnik mówi idą na płace to jest po firmie. 
Jeśli wskaźnik przekracza 60 % wartości budżetu na płace, to praktycznie firma 
zaczyna już popadać w potężne kłopoty finansowe. Dzisiaj cały czas krążą 
gadki, pan G. zarabia 50 tys. zł, pan C. 40, a pan M. jeszcze nie wiadomo ile. To 
może byśmy się dowiedzieli w końcu. Ja nie mówię żeby mi powiedział ile 
zarabia pan Gajkowski, chcę wiedzieć przynajmniej średnią płacę. Bo płaca jest 
tajemnicą każdego z nas i ja tego nie wymagam, ale ja dzisiaj gwarantuję, bo ja 
to podnosiłem już dwa razy na sesjach, że to nie jest koniec dotacji. My się 
miotamy z różnymi brakami na infrastrukturę, drogi, oświatę, nie ma kto zrobić 
ul. Rzepichy, wczoraj włożyłem gumiaki i zrobiłem sobie zdjęcie w gumiakach, 
taki bilbord będzie „Hańba Kielc”, na tej ulicy. Nie ma kto zrobić tej ulicy, a my 
dajemy miliony na Klub. Ja nie mam nic przeciwko Klubowi, niech Klub 
istnieje, ale niech ktoś wstanie i powie, że będzie ten inwestor. Firmę 
wynajęliśmy żeby nam znalazła, my nie potrafiliśmy sami znaleźć tylko firma za 
nas to robi za niewiadomo jakie pieniądze, też było głosowane na poprzedniej 
sesji, że znajdzie nam inwestora. A ja dzisiaj powiem, że ciężko będzie znaleźć  
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i mam takie prawo myśleć, bo będzie bardzo trudno, bo to nie jest żadna rasowa 
drużyna. Dzisiaj te rasowe drużyny mają problemy. Dzisiaj argument – 
kupujemy nowych zawodników, to miejmy świadomość za ile kupujemy. 
Kupiliśmy trzech za milion czy za 200 tys. zł czy za 100, tych trzech będzie 
dodatkowo zarabiało tyle. Skoro dzisiaj dajemy pieniądze na modernizację 
jakiejś drogi to wiemy, mamy kosztorys, że ta droga będzie kosztowała tyle  
i tyle i będzie to zrobiony kilometr. To nie możemy wiedzieć na co dajemy 
pieniądze? No to co za te pieniądze, no na płace idzie. Wszystko idzie na płace? 
To w końcu Ci radni mają tylko przyklepnąć? To napiszmy dzisiaj taka uchwałę 
– będziemy dawać do śmierci technicznej tego Klubu – o, to będę rozumiał. A 
nie co roku dwa, trzy razy dokapitalizować, dołożyć dwa, trzy miliony, dokupić 
akcji i jeszcze raz dokupić akcji. Nikt nie powie ile tam ludzi pracuje, a Gatka 
jest taka w Kielcach, i słusznie, że tam pracuje masę ludzi w Zarządzie, śmieją 
się inne Kluby kieleckie, tak. Dlatego ja myś lę, że powinniśmy mieć jakąś 
wiedzę, dokąd będziemy dokładali? Miasto to nie jest dojna krowa, która sobie 
można na sesji, powiedzmy w listopadzie, powie się znowu tak: to znowu dajmy 
na te akcje i znowu nie ma inwestora. Bo tak będzie, Panie Przewodniczący, nie 
będzie bardzo szybko inwestora, ja to Panu mówię, czuję, że tak będzie. 
 
Radny Robert Siejka 
Na początek mojemu koledze Gieradzie to bym jednak doradził żeby na tym 
bilbordzie gdzie stał w tych gumiakach żeby dopisał, że ta ulica to hańba Kielc, 
bo ktoś mógłby źle zinterpretować. Natomiast znów mówimy o Koronie i tak się 
złożyło, ze znów na Sali nie ma Prezydenta i Przewodniczącego Rady 
nadzorczej Sekretarza Kozy. Nie wiem czy Pan Chojnowski powinien już drżeć 
o swój stołek czy nie? W sprawie Korony chciałem trochę sprostować 
wypowiedź Pana Przewodniczącego Boguckiego, który stwierdził w pewnym 
momencie, że te pieniądze są tak naprawdę przeznaczone na transfery 
zawodników, przynajmniej tak to zrozumiałem. Otóż Korona nie tylko kupuje 
ale i sprzedaje i przecież dobrze wiemy, że w ostatnim czasie sprzedała 
zawodników i to do dobrych Klubów, więc te pieniądze, teoretycznie, na 
pozyskanie nowych powinny się znaleźć. Więc umówmy się, że my 
dywagujemy tylko na co te pieniądze mogą iść, a tak naprawdę nikt z nas tu 
siedzących nie ma dokładnej wiedzy Itak jak Pani Skarbnik potwierdziła pewnie 
to idzie na wynagrodzenia, a nie na transfery. 
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Radny Władysław Burzwa 
Ja w spawie „hańby Kielc” chciałbym Pana radnego poinformować, że  
w kolejnym punkcie naszych dzisiejszych obrad jest 30 tys. zł na opracowanie 
dokumentacji na remont tejże drogi ul. Rzepichy. Czyli trzeba sobie 
rzeczywiście zdjęcie szybko zrobić, bo ta ulica będzie w najbliższym czasie 
wykonana. Jest Pan członkiem Komisji Komunalnej powinien Pan o tym 
wiedzieć.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Zacznę od tego, że zacna ta ulica, bo zacna to kobieta była, żona Lecha czy 
Piasta? Piasta, a dziękuję za pomoc. Ale teraz chciałem już powiedzieć 
poważniej jeś li chodzi o Koronę. Sprawdzałem czy jeszcze funkcjonujemy po 
takim mieleniu przez kilka godzin. Jeżeli chodzi o Koronę ja zgadzam się  
z wypowiedzią kolegi Jacka Wołowca, bo jak się buduje budżet to należałoby 
wiedzieć na początku jakie mam pieniądze do dyspozycji i w obrębie tych 
pieniędzy, oczywiście pozyskiwanych także, ten budżet budować. Natomiast 
takie dawanie na raty, które Pani Skarbnik rozsądnie uzasadniła, że bierzemy nie 
z kredytu, a z pieniędzy, które się pojawiają, ale dobrze by było wiedzieć w 
dwie strony. Ile pieniędzy w danym roku czy budżetowym czy budżetowym dla 
Klubu mamy przekazać, z drugiej strony dobrze by było wiedzieć żeby Klub 
wiedział na jakie pieniądze ma liczyć. W tej chwili oczywiście kiedy 
rozpoczęliśmy proces, który zakończy się w sposób udany, że pojawi się 
sponsor strategiczny, że zbędziemy określoną ilość akcji, bo ciągle podnosimy 
te akcje. W związku z tym myślę, że dzisiejsza dyskusja jest taka dyskusją, która 
wraca do podstaw, do momentu kiedy kupowaliśmy, czy przejmowaliśmy 
Koronę za złotówkę. Wtedy radni Klubu PO prosili o bilans otwarcia, prze te 
wszystkie lata dopominamy się o jakąś transparentną informację. O, dzisiaj po 
raz pierwszy usłyszałem jakie są wskaźniki procentowe jeśli chodzi o pensje. To 
mnie wcale nie dziwi, bo my te pensje tak tajemnicą poliszynela znamy, może 
nie znamy jeśli chodzi o konkretnych zawodników w Koronie, ale one są 
porównywalne w Polsce. Bardzo porównywalne. My tutaj mamy wciąż 
wątpliwości czy Klub gospodarzy się w sposób racjonalny, rozsądny. 
Przypomnę, że kiedy mieliśmy te wątpliwości to koledzy, którzy dzisiaj się 
wypowiadają też w różny sposób, a dzisiaj nawet w sposób podobny do naszych 
wątpliwości, to sobie cenię, że pod koniec kadencji dochodzą do takiego samego 
patrzenia, noto wtedy mówiliście o nas, że jesteśmy prawie jakimiś 
dysydentami, że nie kochamy, itd. A chciałbym powiedzieć, że ci, którzy tak 
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bardzo kochają Koronę, to ja  się rozglądałem i w tym roku i w tamtym roku,  
w okresie wakacji, podczas sparingów, podczas innych czy młodej ekstraklasy  
i jakoś nie bardzo widziałem tych wszystkich, którzy tak bardzo kochają, którzy 
mają frazesy na twarzy itd. Chciałem powiedzieć, że te pieniądze, które dzisiaj 
przeznaczamy dobrze by było zaakcentować o jakie pieniądze jeszcze w tym 
roku będzie Miasto aplikowało do Rady Miasta, abyśmy po prostu mieli tę 
wiedzę żeby to było w jakiś sposób przybliżone. Jeś li mieliśmy świadomość  
o szkole w Sandomierzu, że to jest początek, a za chwilę będą następne 
pieniądze, one były tak fiksowane tak mniej więcej i myślę, że zmieścimy się  
w tej fiksacji i tutaj też można by było taką przeprowadzić. 
 
Radny Jan Gierada - ad vocem 
Panie Przewodniczący Burzawa ja znam swoja wartość i Pańską wartość na 
temat Komisji Gospodarki Komunalnej i wiem co się dzieje, bo jestem 
przygotowany do wszystkich posiedzeń, które Pan prowadzi. Natomiast 
oświadczam Panu, że od projektu, pozwolenia na budowę do wykonania, 
umieszczenia jej w planie realizacji jeszcze minie bardzo długo. Dlatego 
złożyłem dzisiaj interpelację żeby wiedzieć kiedy będzie dokumentacja i kiedy 
będzie realizacja, bo obiecywanie ludziom przed wyborami gruszek na wierzbie, 
to wiem Pan można tak robić cały czas. Druga sprawa, tak trzymamy  
w tajemnicy zarobki. Zapewne wiele tu osób przedwczoraj słyszało  
w telewizji, że Pan Smolarek przeszedł z zagranicznego Klubu do Polonii 
Warszawa i jego zarobki wynoszą 400 tys. euro rocznie, to 33 tys. euro 
mieszczenie. Jakoś się w telewizji publicznej podaje, słyszało to tysiące ludzi. 
My się nie możemy doprosić jakie są średnie zarobki. Mówimy że na transfery, 
ale sprzedaliśmy Wilka i innych i też, jak pisało w gazecie, wzięliśmy 600 tys..  
I to za ile sprzedaliśmy zawodnika to pisze w gazecie, ale to za ile go kupiliśmy 
to nie. Trzeba tym radnym dać jakieś szanse logicznego podejścia,  
z największym szacunkiem do tego Klubu. Ja jestem kibicem, chodzę na mecze, 
a wiele radnych nie chodzi na mecze, nie siedzi w loży ze mną, a chciałbym 
żeby siedzieli i chciałbym żeby ten Klub istniał. Tylko ja się obawiam o jedno: 
co się stanie jak się nikt nie znajdzie. A no oczywiście dalej musimy na sesji 
jednej czy dziesiątej podjąć decyzję znowu o przekazaniu paru milionów. Dokąd 
można tak dalej robić? 
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Radny Robert Siejka 
Ja bardzo krótko, ponieważ radny Gierada już dwa razy pytał i podawał  
w wątpliwość, czy pytał o termin znalezienia inwestora, ja Pana zapewniam, 
ponieważ jestem już posiadaczem tej umowy kupna akcji Korona, że od 
początku, w mojej ocenie, nie stanie się to wcześniej niż trzy lata po zakupie 
Korony przez Miasto. To jest moja interpretacja tej umowy zawartej  
z Krzysztofem Klickim.  
 
Skarbnik Barbara Nowak 
Jeśli Państwo pozwolicie to ja się króciutko odniosę tylko w kilku kwestiach, bo 
nie mogę tego nie zrobić. Otóż udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem 
działalności to jest rzecz właściwa dla prowadzonej działalności i to mnie jest 
jednoznaczne dla wyciąganych wniosków czy jest to spółka handlowa, czy 
działalność handlowa, czy działalność produkcyjna czy budowlana, ona się 
rządzi określonymi wskaźnikami we wszystkich rodzajach kosztów. To jest 
jedna rzecz. Ja chciałam tylko dodać, że na przykład w instytucjach kultury 
poziom wynagrodzeń jest również powyżej 80 % i jakoś na razie nikt nie 
krzyczy i nie robi z tego rabanu. Ja nie chce tutaj nikogo usprawiedliwiać ani 
szukać jakiś wymówek, taka jest specyfika działalności tej spółki i dlatego ma 
takie wskaźniki. Ja tutaj nie ujawniałam żadnych informacji, które by były 
gdzieś zastrzeżone. Druga rzecz to proszę pamiętać o tym że myśmy przejęli tę 
spółkę, kupiliśmy tę spółkę z określonymi już, istniejącymi umowami. Nie 
mieliśmy wpływu na to czy Pan Kowalski czy Pan Iksiński, który gra w spółce, 
ma takie zasady wynagradzania albo ich nie ma. Po prostu musieliśmy 
zachować dotychczasowe warunki wynagradzania. I stąd pewne konsekwencje, 
które się przeniosły na nasze okresy działalności. Zapewniam Państwa, ja dużo 
rozmawiam na temat, który sugerujecie, że zanim zarezerwujemy czy 
zaproponujemy Państwu podwyższenie kapitału czy jakiekolwiek inne wsparcie, 
to najpierw samo mocno musze się przekonać do tego, że rzeczywiście jest to 
uzasadnione. Wiem o tym, że od czasu gdy Miasto Kielce zaczęło być 
akcjonariuszem bardzo mocno się przyglądano w każdym pojedynczym 
przypadku kontraktowi, który był podpisywany z kolejnym graczem. Ale tak jak 
mówię konsekwencje tego, co zastaliśmy są takie a nie inne. Ponadto chce 
powiedzieć jeszcze jedna rzecz z tymi informacjami, ja tez słyszałam o panu 
Smolarku, ale chce powiedzieć, że zawsze w takiej sytuacji potrzebna jest zgoda 
zawodnika, którego dotyczy informacja. Pan Smolarek wyraził zgodę 
prawdopodobnie na to żeby ujawnić swój kontrakt. W naszym przypadku też tak 
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jest: jedni mówią nie mam nic przeciwko temu, ale inni sobie zastrzegają 
tajemnice i naszym obowiązkiem jest to zachować.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pozwoliłem sobie zabrać głos ad vocem Pani wyjaśnienia, bo odróżniajmy 
jednak pewne rzeczy. Niezależnie od tego jaki procent stanowią płace w 
sektorze kultury to są to instytucje dotowane przez samorządy i one będą istnieć 
nawet jeżeli płace będą stanowić 99,9 %. Natomiast to jest spółka akcyjna. Ja 
mam pytanie i zadaję je publicznie wyprzedzając obawy zgłoszone przez 
mojego kolegę Janka Gieradę: czy prędzej sprzedamy tę spółkę czy prędzej 
musi ona ogłosić upadłość skoro straty tej spółki już drugi rok obrachunkowy są 
około 5 mln zł w każdym roku obrachunkowym? Są wymagane kodeksem 
spółek handlowych warunki w których spółka musi ogłosić upadłość. Co będzie 
pierwsze czy upadłość czy sprzedaż tej spółki? 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Muszę, ad vocem mojego kolegi Stanisława, powiedzieć, że są obwarowania, 
które mówią w którym momencie spółka musi ogłosić upadłość. Chcę 
powiedzieć, że wartość rynkowa spółki przekracza 10 mln euro, więc jak 
zaczynamy rozmowę o sytuacji przymusowej to trzeba do pewnych wartości 
podejść z dystansem. To po pierwsze. A po drugie to wiemy, że za rok 2009 jest 
5,5 mln starty, natomiast jak się zamknęły księgi i jaki jest wynik za bieżący rok 
tego nie wiemy i nieuprawniony jest pogląd, że będzie również taka sama strata.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 3 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1220/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 
2010 rok.  
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Pkt. 8. 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 2). 
Przyjecie projektu nr 2 spowoduje zwiększenie planu dochodów o kwotę 
19 979 528 zł ,w tym plan dochodów bieżących o kwotę 4 336 889 zł oraz plan 
wydatków majątkowych o kwotę 15 642 639 zł. Spowoduje również 
zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4 986 117 zł , w tym plan 
wydatków bieżących o kwotę 4096 789 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 
889 328 zł. Przyjęcie projektu spowoduje również zmniejszenie planu 
przychodów budżetu Miasta o kwotę 14 993 411 zł. Najważniejsze pozycje tego 
projektu związane są z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, 
przeniesieniem wydatków majątkowych na następne okresy budżetowe i w 
związku z tym wykorzystania tych zwolnionych środków na inne zadania, które 
chcielibyśmy wprowadzić w tym roku. Otóż proponujemy przeznaczyć 
2 094 715 zł na bieżące utrzymanie dróg 125 tys. zł na promocje miast poprzez 
sport tym na organizację międzypaństwowego meczu KS Vive Tragi Kielce - 
FC Barcelona Borge, 30 tys. zł na pomoc dla Klubu Orlęta”. Środki na ten cel 
chcielibyśmy pozyskać ze zwrotu przez Skarb Państwa nakładów poniesionych 
przez Miasto na wykup gruntów pod budowę ul. Świętokrzyskiej. Należy 
zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 400 000zł , która wpłynęła z Urzędu 
Marszałkowskiego jako dotacja celowa dla Kieleckiego teatru tańca na 
realizacje zadania „X Festiwal Tańca Kielce 2010”. Zachodzi konieczność 
zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu o kwotę 
467 674 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinansowania zadań uwzględnionych na liście wniosków zakwalifikowanych i 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawa wewnętrznych i Administracji 
realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Proponuje się przenieść 100 000 zł z 
zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc- zagospodarowanie miejskich 
przestrzeni publicznych – Przebudowa ul. Planty” na zadanie „rewitalizacja 
Śródmieścia Kielc – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza 
so ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na 
odcinku od Rynku do ul. Wesołej”. Pozostałe propozycje zmian szczegółowo 
opisane SA w projekcie uchwały . Proszę o jego przyjecie. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1221/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 
2010 rok.  
 
Pkt. 8. 3 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
Należy dostosować plan wydatków inwestycyjnych do harmonogramu prac na 
tych zadaniach. To wymóg, który postawiła przez nami RIO w Kielcach  
i dlatego za każdym razem prosimy Państwa o uchwalenie proponowanych 
zmian. Ta dzisiejsza jest związana z wprowadzeniem do budżetu trzech 
kolejnych zadań, które były zapisane w umowie z bankiem, ale jako 
alternatywne do wykorzystania w przypadku, kiedy nie będziemy 
wykorzystywać w zaplanowanej wielkości kwot kredytu na zadania 
podstawowe. Proszę o przyjecie proponowanej zmiany. 
 
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 LII/1222/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego. 
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Pkt. 8. 4 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce  
(z autopoprawkami nr 1 i nr 2). 
Projekt związany jest z tym, że nowa ustawa o finansach publicznych 
szczegółowość projektów pozostawia Radzie, organowi stanowiącemu. My 
zaproponowaliśmy treść dzieląc ten tryb na związany z pracami związanymi  
z projektem budżetu i uchwały budżetowej. Taka jest główna myś l tych zmian, 
które są związane z procedowaniem budżetu. Autopoprawki związane są z tym, 
że na Komisji Budżetu zostały zaproponowane poprawki przez Pana 
Przewodniczącego Boguckiego i cześć z tych poprawek, które uznaliśmy jako 
urzędnicy reprezentujący Pana Prezydenta, że my możemy zdecydować o ich 
przyjęciu, to uwzględniliśmy i one są właśnie w tych autopoprawkach. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Pracowaliśmy z Panią Skarbnik przez 2 i pół miesiąca nad ostatecznym 
kształtem tej uchwały i tak naprawdę korzystać z tej uchwały będzie nowa Rada, 
ale ponieważ proces legislacyjny się rozpoczął 15 lipca ogłaszając informację o 
założeniach budżetowych, to należy tę uchwałę podjąć. Ponieważ ja czuję 
niedosyt co do treści zawartej w tej uchwale pozwoliłem sobie przygotować na 
piśmie 4 poprawki, które chcę teraz Państwu przestawić. 
I.  Otóż chciałbym, aby uzupełnić w pierwszej poprawce podstawę prawną w 

sposób następujący, aby dopisać do teju podstawy art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy o samorządzie gminnym oraz dopisać paragraf 47 ust. 7 Statutu 
Miasta Kielce. Zaproponowana przez projektodawcę podstawa prawna 
pozwala na uregulowanie w uchwale wyłącznie zakresu spraw, o których 
ściśle mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych, gdy tymczasem  
w projekcie uchwały znajdują się regulacje, których zakres jest zdecydowanie 
szerszy niż przytoczony zakres ustawy. Mając także na względzie zasady 
legislacji, w podstawie prawnej praktycznie każdej uchwały, jeś li to jest 
możliwe, należy w pierwszej kolejności wpisywać przepisy ustrojowe, 
dotyczące zakresu kompetencji Rady Miasta. W tym konkretnym przypadku 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, określa dla Rady Miasta 
kompetencje do stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. 
Projekt uchwały przewiduje np. określenie szczegółowości projektu uchwały 
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budżetowej, która to szczegółowość jest ściśle okreś lona w art. 212 ustawy  
o finansach publicznych. Jeśli projektodawca chciałby rozszerzyć katalog 
spraw ujętych w projekcie uchwały budżetowej to jest to możliwe pod 
warunkiem, że wynika to z przepisu przedmiotowej ustawy. W projekcie 
uchwały w § 5 ust. 2 określony został porządek sesji budżetowej  
o ograniczenie kolejności wystąpień w czasie debaty, powinny być zawarte 
również inne ograniczenia np. dotyczące czasu wystąpień radnych. Jest to 
możliwe i uzasadnione jeżeli w podstawie prawnej przytoczymy art. 18 ust. 2 
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z § 47 ust. 7 Statutu Miasta 
Kielce, którego treść daje możliwość takich ograniczeń w uchwale 
określającej procedurę uchwalania budżetu. 

 
II.  Druga poprawka proponuje zmienić brzmienie §1 na następujące; „Ustala się 

tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce, zwanego dalej 
Miastem, szczegółowość projektu uchwały budżetowej Miasta i terminy 
obowiązujące w toku prac nad tym projektem, szczegółowość projektu 
budżetu Miasta oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów 
informacyjnych, które Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta wraz z 
projektem uchwały budżetowej”. 
Zaproponowana zmiana treści § 1 przedstawia faktyczny zakres regulacji 
zaproponowany w projekcie przedmiotowej uchwały oraz daje możliwość 
używania skrótu określenia „Miasta Kielce”,  co jest zasadne w przypadku 
gdyż w projekcie uchwały raz używa się tylko słowa „Miasta” dla określenia 
Miasta Kielce, innym razem używa się słowa Miasta Kielce, jeszcze innym 
razem nie określa się miasta – jak w przypadku Prezydenta. 

 
III.  Poprawka nr 3 proponuje w §4 dopisać nową, następującą treść ust. 19: 

„19. Poprawki i opinie złożone po upływie terminu określonego w lp. 3 
załącznika Nr 2 do uchwały nie będą brane pod uwagę przy dalszych pracach 
legislacyjnych na d projektem budżetu Miasta.” 
Propozycja w sposób jednoznaczny przecina sprawę możliwości zgłaszania 
poprawek na sesji budżetowej. Dotychczasowa praktyka nie była poparta 
zapisami w uchwale proceduralnej. Wpisanie proponowanej treści jest 
konieczne dla przejrzystości procedowania. 

 
IV.  Poprawka 4 zakłada aby w treści § 5 dopisać ust. 3 i 4 w następującym 

brzmieniu: 
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„3. W czasie debaty, o której mowa w ust. 2 pkt. 4 ustala sire limit czasu 
wystąpień oraz zakres uprawnień i obowiązków uczestników sesji 
budżetowej, w następujący sposób: 
a) czas wystąpień klubowych bez ograniczeń, 
b) czas wystąpienia radnego ograniczony do 7 minut, przy czym radny  

w debacie może zabrać głos tylko jeden raz. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie 
postanowienia Statutu Miasta Kielce.” 

Proponowane ograniczenia czasu wystąpień na sesji budżetowej wynikają  
z wieloletniego doświadczenia w tym względzie i są możliwe dzięki zapisom  
w Statucie Miasta Kielce, szczególnie zaś dzięki treści § 47 ust. 7 Statutu. 
 
Radny Paweł Gągorowski 
Mój głos dotyczy poprawek i zadam pytanie czy my musimy to robić? Ja nie 
kwestionuje tych poprawek w całości natomiast są co najmniej trzy elementy, o 
których warto powiedzieć. Po pierwsze sam wnioskodawca stwierdził, że nie my 
będziemy korzystali już z tej uchwały i z tych poprawek, będzie to robiła 
następna Rada. Niektóre z tych poprawek, konkretnie poprawka nr 4 jest, 
według mnie tak mało istotna, że nie wiem czy jest sens się rozwodzić nad tym 
czy to ma być 7 minut czy 10. W jakiś sposób mamy to uregulowane i raczej od 
zwyczaju zależy bo nieraz radni mówią 12-15 minut i Pan Przewodniczący nie 
przerywa. Staramy się po prostu trzymać w tej konwencji. Co do poprawki nr 2 
to nawet bym ja poparł. Poprawka nr 1 też można by się przychylić. Natomiast 
kwestia dla mnie problematyczną dość poważnie to jest poprawka nr 3. Pomijam 
aspekt tego, że według mnie ograniczylibyśmy prawo radnego do działań na 
sesji. Tutaj jest wprost napisane, że przetniemy praktykę możliwości zgłaszania 
poprawek na sesji budżetowej. I to jest problematyczne dlatego, że Może się 
zdarzyć, sam tego doświadczyłem, że sam złożyłem co najmniej 10 poprawek 
na sesji, ponieważ okoliczności były takie, że nie byłem w stanie przeforsować 
tego przez Komisję,  czy zwróciły się do mnie w miedzy czasie środowiska i 
terminy nie były już dotrzymane do tych prac poza sesja budżetową. Sesja 
budżetowa odbywa się jakiś czas po przepracowaniu tego wszystkiego przez 
Komisję w związku z tym istnieje obawa, że przez te dwa miesiące może 
wydarzyć się coś niespodziewanego i wtedy doprowadzilibyśmy do sytuacji, 
kiedy nikt nie może żadnej zmiany w budżecie zaproponować mimo tego, że 
znajduje środki. Pytanie jest jeszcze takie czy nie dobrze by było gdyby tego 
typu poprawki, to nie są poprawki jednozdaniowe do jakiejś tam uchwały, tylko 
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do poważnej uchwały, gdyby one stanęły na Komisji Statutowo-Samorządowej i 
mogły być przedyskutowane wcześniej. Co więcej, to są poprawki jakby 
zmieniające kształt uchwały, więc czy nie powinny tak jak inne uchwały 
zawierać opinii prawnej? Nie kwestionuje przygotowania Pana Tomka, 
natomiast jest tu tyle tych zapisów „na podstawie artykułu…” i również to 
ograniczenie dla radnego, może warto by było żeby taka opinia była. Ja 
zagłosuję przeciw szczególnie jeśli chodzi o poprawkę nr 3 bo budzi ona we 
mnie poważne obawy. Co do innych mógłbym się zgodzić gdybyśmy 
popracowali wcześniej. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Chciałem uspokoić radnego Pawła, dlatego że jakby przyjrzał się całej uchwale 
to w tej uchwale właśnie jest możliwość przyjęcia wszystkich poprawek jak 
również tych, które są zgłaszane i nie są przyjęte przez Komisję. Dlatego, że 
wtedy są to poprawki traktowane jak wnioski mniejszości i one są poddawane 
pod głosowanie na sesji budżetowej. Tylko jest kwestia tego żeby radny 
dyscyplinował się i zgłaszał wszystkie poprawki w terminie żeby nie było 
zaskoczenia, że jakieś nowe pomysły radnego mamy rozpatrywać już na samej 
sesji budżetowej. To się wiąże z liczeniem i konsekwencjami finansowymi 
poszczególnych tytułów w budżecie. W aktualnie obowiązujące procedurze nie 
ma wniosków mniejszości, natomiast w tej chwili jest wprowadzony wniosek 
mniejszości. Chciałbym jeszcze prosić, aby pani Skarbnik uznała, że  
w autopoprawce nr 2 jest błąd drukarski i wpisała przez §13 w ust. 1 w pkt 1 
również § 12. Bo § 12 traktuje o uzasadnieniu a § 13 o materiałach 
informacyjnych. 
Chciałem jeszcze powiedzieć, że nasz Statutu nie wymaga żeby poprawki, które  
zgłaszam na sesji żeby te poprawki były zaopiniowane przez prawnika. To od 
Państwa będzie zależało, z każdą decyzja Rady się zgodzę. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 
Pani Skarbnik uznaje tę autopoprawkę. 
Poddaję pod głosowanie zgłoszone poprawki: 
 

I. Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Poprawkę przyjęto. 
 
 
V. Głosowanie 

Za   - 22 
Przeciw   - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Poprawkę przyjęto. 
 
 
VI.  Głosowanie 

Za   - 19 
Przeciw   - 3 
Wstrzymało się - brak 

 
Poprawkę przyjęto. 
 
VII.  Głosowanie 

Za   - 18 
Przeciw   - 2 
Wstrzymało się - 2 

 
Poprawkę przyjęto. 
 
Poddaję pod głosowani projekt uchwały uwzględniający przyjęte  poprawki. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1223/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Miasta Kielce. 
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Prowadzenie sesji objęła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Joanna 
Grzela 
 
Pkt. 8. 5 
 
Pani Teresa Kiniorska Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego UM 
zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 
Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady 
Miasta Kielce. 
Zmiana polega na dopisaniu wyrazu „Paska” po wyrazie „Chryzostoma” w 
wierszu 18, w granicach okręgu Nr IV. Proszę o przyjęcie przedstawionego 
projektu uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1224/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Kielce. 
 
Pkt. 8. 6 
 
Dyrektor Teresa Kiniorska zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce. 
Ta zmiana polega na tym, iż w obwodzie głosowania Nr 74 po wyrazie „Ś lazy” 
dodaje się przecinek. Wnoszę o przyjęcie przedmiotowej zmiany. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1225/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania w Mieście Kielce. 
 
Pkt. 8. 7 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Sandomierz na usuwanie skutków powodzi.  
Jak Państwo pamiętają na poprzedniej sesji był również projekt uchwały i była 
przyjęta uchwała w kwocie 200 tys. zł. W tej uchwale bilansujemy kwoty czyli 
200 tys. zł poprzednio i kwota dzisiejsza 600 tys. zł czyli razem 800 tys. zł. 
Będzie to zadanie i9nwestycyjne pn. „ Odbudowa budynku Gimnazjum Nr 3 im. 
2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, zniszczonego w czasie powodzi”.  
 
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 LII/1226/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na 
usuwanie skutków powodzi. 
 
Pkt. 8. 8 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  
w Kielcach. 
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Proponuje się przyznać kwotę 130 tys. zł z przeznaczeniem na zakup aparatury 
medycznej i odczynników w związku z realizacją na terenie Miasta projektu pn. 
„Ustanowienie infrastruktury dla badań populacji Polski – PONS”. Obejmie on 
około 7 500 osób, którym wykonane zostaną badania przedmiotowe  
i podmiotowe oraz zostaną zabezpieczone próbki biologiczne (krew i jej 
frakcje). W projekcie uczestniczy również Powiat Kielce (ziemski).  
 
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 LII/1227/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 9 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach. 
Proponuje się przyznać dotację celową w wysokości 200 tys. zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu lądowiska dla helikopterów przy 
WSzZ w Kielcach. Proszę o akceptację projektu uchwały. 
 
Radny Jan Gierada 
Dziękuję. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1228/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 10 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej. 
Projekt wynika z wystąpienia Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw2a 
Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska z prośbą o zaopiniowanie załączonego 
projektu uchwały. Wystąpienie to traktujemy jako pomoc przy realizacji tego 
zadania, i proszę o przyjecie projektu uchwały w wersji przedstawionej. 
 
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 LII/1229/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Przychodni 
Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej. 
 
Pkt. 8. 11 
 
Dyr Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przekazania prowadzenia przedszkola samorządowego. 
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Przekazuje się prowadzenie Przedszkola Samorządowego Nr 20 w Kielcach ul. 
Chęcińska 3 Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Inspektoria 
Warszawska. Powiem genezę całej procedury, która została poczyniona. Po 
ubiegłej sesji postąpiliśmy zgodnie z tym jak Państwo sugerowali. W trakcie 
posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury została przyjęta propozycja 
przeprowadzenia konkursu w sprawie przekazania prowadzenia przedszkola 
samorządowego. Do pracy w Komisji zostały oddelegowane osoby  
z następujących podmiotów: zez strony rady miasta pani Alicja Obara, ze strony 
Kuratorium Oświaty wizytator, który wspierał nas jeśli chodzi o ocenę 
merytoryczną wniosków i dwóch pracowników Wydziału Edukacji. Ja pełniłem 
rolę Przewodniczącego Komisji. Wszystkie procedury zostały przeprowadzone 
w sposób transparentny, prace Komisji były właściwie prowadzone, nie było 
żadnych uwag co do formuły. I efektem tych prac było wyłonienie jednego 
beneficjenta, którym jest cytowane przeze mnie Zgromadzenie. Zgromadzenie 
prowadzi w Polsce 8 przedszkoli, 2 domu dziecka i 10 szkół o charakterze 
publicznym i niepublicznym. Z dokumentacji, która została przedstawiona 
wynika bardzo spójna propozycja bardzo powiązana merytorycznie począwszy 
od zasad prowadzenia całości przedszkola jeś li chodzi o logistykę, skończywszy 
na propozycjach programowych czyli wychowawczych i edukacyjnych, 
patriotycznych co jest też bardzo istotne. Te elementy zaważyły  
o zaproponowaniu w projekcie uchwały właśnie tego Zgromadzenia. 
 
Radna Alicja Obara 
Rzeczywiście formalności stało się zadość, taki konkurs się odbył, byłam jedną 
z członkiń, która decydowała o tym by przekazać przedszkole do prowadzenia 
stowarzyszeniu. Ja co prawda miałam inne zdanie od reszty Komisji, ale takie 
było moje prawo. Uważam jednak, że skoro podejmujemy taką decyzję  
o przekazaniu do prowadzenia publicznego przedszkola stowarzyszeniu po raz 
pierwszy to być może należałoby troszkę więcej na ten temat wiedzieć, by  
w następnych przypadkach, jeżeli one w ogóle będą, szczegółowej analizować, 
szczegółowiej przyglądać się tym procedurom. Generalnie jestem w tej chwili 
przeciwna oddawaniu publicznych przedszkoli dla prowadzenia przez 
stowarzyszenia. Uważam, że nie ma takiej potrzeby w dużym mieście. Wprost 
przeciwnie, przy tak dużym bezrobociu wśród nauczycieli uważam, że 
fundujemy takimi decyzjami nauczycielom niższe zarobki, ponieważ nie są oni 
chronieni ustawą Karta Nauczyciela. Z moich orientacji jakie przeprowadziłam 
we wszystkich palcówkach, które prowadzone są przez stowarzyszenia 
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nauczyciele zarabiają mniej. Ma sens prowadzenie przedszkoli przez 
stowarzyszenia w małych miejscowościach, na wsiach gdzie jest kilkoro, 
kilkanaście dzieci i wtedy ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Moje 
wątpliwości, co do prowadzenia tego przedszkola przez stowarzyszenie, nad 
którym dzisiaj dyskutujemy, dotyczą publiczności przedszkola. Bo przedszkole 
ma zostać przedszkolem publicznym tylko czy aby na pewno publicznym jest 
przedszkole, w którym najważniejszym celem jest przygotowanie dzieci do 
przyjęcia ewangelii i profesjonalizm chrześcijański, a priorytetem wychowanie 
dobrego chrześcijanina? Czy to jest przedszkole publiczne? Czy jest 
przedszkolem publicznym takie, w którym oczekuje się od nauczycieli 
świadectwa wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i pracy zawodowej? 
Nie każdy nauczyciel takie świadectwo może przedłożyć, a dostępność do pracy 
w publicznej placówce powinna być równa dla każdego. W tym przypadku, 
moim zadaniem, nie jest. Żeby nie było wątpliwości ja nie jestem przeciwna 
wartościom chrześcijańskim ani katolickim placówkom. Jest w Kielcach kilka 
placówek katolickich, które stoją na bardzo wysokim poziomie np. gimnazjum  
i liceum Nazaretanek na ul. Słowackiego. Tylko Nazaretanki prowadzą szkoły 
niepubliczne. Prowadzą w swoim budynku odzyskanym od Miasta, który same 
wyremontowały i prowadzą dobrą szkołę. Prowadzą katolicka szkołę 
niepubliczną, bardzo dobra szkołę, ja przyznaję, że to jest świetna szkoła. 
Podobnie jest z liceum Św. Stanisława Kostki. Ale to są szkoły niepubliczne, nie 
udajemy, że to są szkoły publiczne, prowadzone w budynkach których 
współwłasnością jest Kościół. Ja nie mam przeciwko temu nic. Tylko dlaczego 
tutaj udajemy że przedszkole jest przedszkolem publicznym. Moim zdaniem jest 
to przedszkole katolickie i niedostępne dla każdego. Bo jeżeli ktoś będzie chciał 
oddać dziecko do najbliższego przedszkola przy ul. Chęcińskiej, a jest 
muzułmaninem to co? To go nie przyjmą. A jeżeli nauczyciel nie przedstawi 
świadectwa o moralności to też go nie przyjmą. I to jest publiczne przedszkole? 
No nie jest to publiczne przedszkole, więc jest tu niestety coś nieuczciwego. Ja 
będę głosowała przeciwko tej uchwale, bo albo będziemy nazywać rzeczy po 
imieniu i będzie to uczciwe albo będziemy chować prawdę pod obrus. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Ja do tego, o czym mówiła Pani radna Obara dodam jeden problem, otóż 
uchwała nad którą procedujemy budzi sporo kontrowersji. Dzisiaj na tej Sali 
padły piękne słowa i chwała za to, gdzie mówmy o transparentności, jawności, 
rzetelności. I na tym chciałbym się skupić. Jeżeli podejmuje się decyzję  
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o konkursie na przekazanie do prowadzenia przedszkola publicznego w okresie 
wakacji, kiedy podmioty, które złożyłyby ewentualne wnioski ich nie ma, 
nauczyciele są na wakacjach, kiedy nie przestrzega się zasady, o które się 
bijemy czyli zasady równych szans, powtarzam równych szans dla wszystkich 
którzy mogliby i podjęliby takie decyzje. Proszę nie mówić mi przypadkiem, że 
10 dni to jest czas wystarczający. Nie. Ten, który próbuje założyć szkołę, 
przedszkole a więc placówkę oświatową potrzebuje czasu. Czasu potrzebnego 
na opracowanie koncepcji, zgromadzenie odpowiednich nauczycieli, zasad 
prowadzenia zajęć. Dlatego moją wątpliwość budzi właśnie ta strona, strona co 
do równości szans dla wszystkich. Bo i nauczyciele i inne podmioty, które taką 
działalność mogą prowadzić na ten temat wyrażają swoje opinie i to opinie 
publiczne. Dlatego proszę zrozumieć, że ja nie jestem za powoływaniem 
nowych przedszkoli, przedszkoli nie tylko publicznych, ale przedszkoli 
niepublicznych. Chciałbym Panu Prezydentowi podpowiedzieć, że można  
i trzeba rozszerzać ilość przedszkoli, ale szukać jednocześnie środków 
finansowych, chociażby środków unijnych na to, aby tego typu przedszkola 
powstawały i konkurencja była. Dlatego zgadzam się z głosem Pani radnej 
Obary i dodaję również swoje. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie dyrektorze, zwracam się tutaj do pana dyrektora Mieczysława Tomali, 
wbrew opinii Pana szefów czasami warto jest posłuchać Rady Miasta i głosu. 
Nie chcę powiedzieć, że jest to głos opatrzności, ale w wielu przypadkach jest to 
głos zdrowego rozsądku. Na poprzedniej sesji tłumaczył nam Pan, że jak nie 
podejmiemy tej decyzji to się świat zawali. No, nie podjęliśmy tej uchwały, 
daliśmy Państwu miesiąc na to aby przeprowadzić procedurę zgodnie z logiką  
i z przyjętymi standardami i się nie zawalił. Dlatego tak na przyszłość 
sugerowałbym żeby Państwo wzięli sobie do serca nasze opinie, bo jednak co 28 
głów to nie jedna. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Na początku garść sprostowań. Otóż w systemie oświaty w Polsce są szkoły 
publiczne prowadzone przez samorządy, szkoły publiczne prowadzone przez 
inne osoby prawne i szkoły niepubliczne na prawach publicznych. Myślałem, że 
Pani Alicja Obara, która jest wieloletnim radnym o pewnych rzeczach wie. 
Okazuje się, że nie, dlatego że szkoła Nazaretanek to jest szkoła publiczna 
prowadzona przez osobę prawną, nie żadna niepubliczna. Proszę nie 
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wprowadzać w błąd Wysoką Radę. To po pierwsze. Moje zdziwienie jest, że 
niektórzy radni dziwą się co do wartości chrześcijańskich wymagane przez 
osoby prawne prowadzące m. in. placówki oświatowe. Otóż ustawa z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty pisze tak: „nauczanie i wychowanie, 
respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne 
zasady etyki”. I to jest mój komentarz dotyczący tych wymogów, o których jest 
mowa. Mogę jeszcze powiedzieć tyle, że ci wszyscy którzy są tak bardzo 
przeciwni tym wartościom często pukają do różnych notabli kościelnych 
prosząc o to żeby do tej szkoły Nazaretanek czy do innego przedszkola znaleźć 
dojście żeby ich dzieci mogły tam uczęszczać. To za komentarz dotyczący tych 
wartości chciałem powiedzieć jeszcze, że ponieważ Miasto Kielce 
współpracowało wiele, wiele lat z tym Zgromadzeniem, które w tej chwili się 
zgłosiło do prowadzenia przedszkola, i my mamy orientację jakie oni mają 
możliwości to ze wszech miar jest wskazane żeby przynajmniej jedno 
przedszkole było przez te Siostry prowadzone. A już z punktu widzenia 
biznesowego, to chciałem wszystkim radnym powiedzieć, że miastom 
wojewódzkim jak najbardziej się to opłaca. 35 % wszystkich przedszkoli  
w Warszawie jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe i robią w tym 
kierunku coraz więcej działań, dlatego że suma sumarum pieniądze, które się 
wydaje wówczas są zupełnie nieporównywalne jeżeliby prowadzone by były 
przez samorząd Warszawy. Jeżeliby tak nie było to prosiłbym od razu, aby 
zareagowała Pani Skarbnik. Ale ja wiem, bo liczyłem to będąc na kontroli  
w placówkach publicznych i niepublicznych oświatowych. Liczyliśmy ile nas 
kosztuje utrzymanie ucznia czy przedszkolaka w szkole jak prowadzi to osoba 
prawna, a ile jeżeli prowadzi to samorząd. Są to znaczące różnice. 
 
Radny Mariusz Goraj – ad vocem 
Mam nadzieję Panie Przewodniczący, że o to aby dzieci Kielczan zostały 
przyjęte do tej placówki Kielczanie nie będą musieli stukać do różnego rodzaju 
kościelnych notabli.  
 
Radny Jacek Wołowiec 
W pierwszym zdaniu chciałbym potwierdzić to, co powiedział radny Tomasz 
Bogucki, a mianowicie szkoła Nazaretanek jest to szkoła publiczna prowadzona 
przez podmiot niepubliczny. Ale na prawach szkoły publicznej. Ale to tylko na 
marginesie. Ja chciałem powiedzieć o zupełnie innej kwestii, a mianowicie 
odbył się konkurs i ja szanuję decyzję komisji konkursowej, bo w skład komisji 
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wchodzili przedstawiciele Rady, Kuratorium, które odpowiada za stronę 
merytoryczną funkcjonowania placówek i przedstawiciele władz naszego 
miasta. Zdaniem Komisji wybrano najwartościowszy podmiot. Istnieje coś 
takiego jak podstawa programowa kształcenia przedszkolnego, co daje 
gwarancję, że szkoła ma charakter szkoły publicznej. W związku z tym jeś li 
szkoła czy przedszkole ma charakter publiczny to jest otwartą instytucją 
praktycznie dla każdego, kto chce uczęszczać do takiej placówki. Jeśli w danym 
wizerunku szkoły jest zapis, że szkoła jest placówką katolicką, to jest 
wskazówką dla rodziców i uczniów, że ten element jest preferowany. Ale tonic 
innego, bo są szkoły, które mają  zapis, że jest to profil sportowy, artystyczny  
i rodzice mają możliwość wyboru. Dlatego przestrzeganie przez szkołę czy 
przedszkole podstawy programowej daje gwarancję, że jest to instytucja 
dostępna dla wszystkich i daje gwarancję równości wszystkim osobom. Jeszcze 
jedną rzecz chce powiedzieć. Od dawna u nas w mieście i to Pan Jaskóła mówił, 
żebyśmy podążyli kierunkiem w kierunku innych dużych miast, jak chociażby 
Olsztyn i żebyśmy podjęli decyzje, które by zmierzały w kierunku 
przekazywania przedszkoli innym podmiotom. Inne duże miasta już to 
praktykują. Dlaczego w naszym przypadku pojawił się ten problem? Dlatego, że 
w pierwszej wersji mówiliśmy, że przedszkole to, właśnie na ul. Chęcińskiej, 
będzie elementem przedszkola na ulicy bodajże Karczówkowskiej i wtedy to 
zaakceptowaliśmy aczkolwiek mówiliśmy o tym, że warto podjąć jakieś kroki. 
Później pojawił się pomysł nagle, że przekażemy to przedszkole Siostrom i od 
razu bez konkursu. Pod wpływem naszej Rady ogłoszono konkurs. Dlatego 
moje wątpliwości są takie i uwaga na przyszłość – jeśli coś planujemy róbmy to 
z pewnym wyprzedzeniem, bo wtedy wyeliminujemy pewne takie niepotrzebne 
domysły, sugestie, że nie było możliwości żeby inne podmioty wzięły udział  
w takim przedsięwzięciu. Ja generalnie jednak uważam, że wybrano chyba 
podmiot najlepszy, który ma pewne doświadczenie i będzie realizował podstawę 
programową wychowania przedszkolnego na dobrym poziomie. 
 
Radna Alicja Obara – ad vocem 
No więc, nie chcę użyć słowa kłamstwo, tak się rodzi nieprawda. Ja mówię, że 
nie mam nic przeciwko wartościom chrześcijańskim, a Pan radny Bogucki mówi 
mi, że jak się niektórym wartości chrześcijańskie nie podobają czyli mnie, to… . 
Jeżeli mówię, że są szkoły niepubliczne, Nazaretanek na przykład i tak mam to 
w tej chwili na stronie kieleckich placówek, że to jest szkoła niepubliczna, to 
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Pan Bogucki zarzuca mi brak znajomości ustawy o systemie oświaty. I jeszcze 
raz powiem, tak właśnie rodzi się kłamstwo.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Chciałbym wyjaśnić pewne rzeczy . Pani radna Obara obawia się, że w tym 
katolickim przedszkolu nie będą przyjmowane dzieci niekatolików. Muszę 
powiedzieć Państwu z autopsji, mam 3 synów i chodzili do przedszkola 
prowadzonego przez katolików, i tylu ateistów, rozwodników ile spotkałem, 
prawda, w tych przedszkolach to dawno nie spotkałem, więc proszę się nie 
obawiać na pewno te dzieci zostaną przyjęte. Nawet jeś liby się znalazł jakiś 
muzułmanin w Kielcach również zostanie przyjęte. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Tak naprawdę chciałem zaświadczyć o wysokiej klasie Sióstr Salezjanek. Przez 
kilka lat miałem okazję widzieć w jaki sposób prowadziły zajęcia w Małym 
Oratorium. Działalność była głównie oparta na wychowaniu, na udzielaniu 
pomocy, udzielaniu schronienia niejednokrotnie, na przygotowywaniu drobnych 
posiłków, wszystkim właściwie, nie zdarzył się przypadek żeby którekolwiek  
z dzieciaków z zaniedbanej dzielnicy Herby i koło torów, żeby nie dostał 
pomocy u Sióstr Salezjanek. Codziennie odbywały się zajęcia świetlicowe, 
sprowadzało się to do tego, że dzieci mogły przeczekać u Sióstr np. awantury 
domowe lub dostać ciepłą strawę, odrobić spokojnie lekcje. Siostry 
organizowały zajęcia wyrównawcze dla dzieci, organizowały nauczycieli 
emerytów, którzy je prowadzili. Ta świetlica cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem u dzieciaków. Tak, że o to, że Siostry będą kogokolwiek 
faworyzowały bądź różnicowały jest jestem spokojny. 
 
Radny Jan Gierada 
Nie zdziwiłbym się, że gdyby były dwa miejsca wolne w przedszkolu  
i jakiś muzułmanin stawałyby i Władka Burzawy dzieci, to Władka Burzawy 
byłyby przyjęte a muzułmanina w domu. Nie ulega to dla mnie wątpliwości 
żadnej, bo jest związany z Kościołem i dobrze, jest porządnym katolikiem. 
Natomiast na pewno nie jest to dobre, że my jako Miasto nie potrafimy 
prowadzić przedszkola, a dajemy to od razu w ręce Kościoła. Skoro te Siostry 
mają robić dużo lepiej, to oznacza to, że są lepsi od tego co my robimy do tej 
pory. W związku z tym przerwałbym nad tym dyskusję. Niech prowadzą. Jestem 
przeciwny przekazaniu tego przedszkola na Chęcińskiej, bo byłem tam, 



 88 

prowadzone było na dobrym poziomie. Dowodzi to tylko, że za kilka 
następnych lat wszystkie przedszkola, żłobki będą w rękach Kościoła, i tak to 
sobie trzeba odpowiedzieć jasno i szczerze, bo wszystko tym kierunku zmierza. 
Ale skoro nie umiemy prowadzić my niech prowadzą Nazaretanki. 
 
Radna Alicja Obara 
Ja właściwie ad vocem do Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący 
proszę mi nie tłumaczyć że Siostry Salezjanki są dobrymi ludźmi, ja nie 
powiedziałam, że nie są dobrymi. Ja też mam z różnymi Siostrami zakonnymi,  
z racji mojej pracy, kontakt i o ile sobie przypominam jednego złego słowa na 
ich temat tutaj nie powiedziałam, więc proszę mi tu nic nie usiłować wmówić. 
Ja chciałam, jeśli ktoś nie zrozumiał, na tej Sali powiedzieć, to powiem już 
bardzo króciutko – w Kielcach jest więcej dzieci niż przedszkoli, które mogą im 
tę opiekę zapewnić. Uważam, że przedszkole nr 20 przy ul. Chęcińskiej 
powinno w dalszym ciągu zostać przedszkolem prowadzonym przez Miasto, 
natomiast Siostry Salezjanki powinny otworzyć kolejne przedszkole, bo wtedy 
Miasto spełni oczekiwania mieszkańców, a ludzie, którzy będą chcieli posłać 
swoje dzieci do przedszkola Sióstr Salezjanek to sobie je tam poślą. Po co robić 
przedszkole zamiast przedszkola kiedy można zrobić jeszcze jedno. Rozumiem, 
że jest w Kielcach jakiś wolny budynek, który należy do Kościoła, na przykład 
dawne sale katechetyczne i przecież można otworzyć kilka przedszkoli 
katolickich. Ja jestem za. Ale nie zamiast, obok. Nie zamiast przedszkoli, które 
istnieją tylko dodatkowo. To chciałam właśnie powiedzieć.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń – ad vocem 
Ani jednym akapitem mojej wypowiedzi nie odniosłem się do tego co mówiła 
Pani radna Alicja Obara, co będzie do sprawdzenia w protokole. Początek mojej 
wypowiedzi to było zaznaczenie, że będzie to świadectwo o Siostrach 
Salezjankach i tylko tyle. 
 
Radna Joanna Grzela 
Pozwolę sobie sformułować dwa pytania pod adresem Pan dyr. Tomali. 
Zabrakło mi informacji, a nie jestem członkiem Komisji Edukacji, więc 
chciałabym uzyskać odpowiedź na te dwa pytania. Po pierwsze jakie przesłanki 
zdecydowały o tym, że właśnie to przedszkole zostało przez Państwa wybrane?  
I drugie pytanie czy jest to precedens czy też początek stałej praktyki?  
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Dyr Mieczysław Tomala 
Zacznę od pytań Pani Przewodniczącej, z prostej przyczyny oferta wpłynęła na 
wiosnę jeś li chodzi o Zgromadzenie Sióstr, że chciałyby wrócić do Kielc  
i prowadzić przedszkole, a akurat tak się złożyło, że budynek, który był 
remontowany nie był uwzględniony jeszcze przy oddaniu jako obiektu do 
funkcjonowania pod przedszkole. On był przygotowywany tak naprawdę 
dopiero od września jak będą zakończone wszystkie prace związane z odbiorem 
budynku i z przygotowaniem do realizacji zadania pt. przedszkole. A jeś li 
chodzi o drugie pytanie my mamy nadzieję, że po tak burzliwej dyskusji, wielu 
wątpliwościach państwa, ciekawych i cierpkich uwagach wobec mnie i moich 
służb, ja to przyjmuję z pokorą, Państwo macie prawo do tego absolutnie, mam 
nadzieję, że to będzie szczęśliwy początek oddawania stowarzyszeniom 
przedszkoli w naszym mieście, bo mamy tego przykłady Krakowa, Warszawy  
i innych miast, i może ja będę miał albo mój następca będzie miał z głowy to, co 
się nazywa sanepidy, straże pożarne i inne. Będą liczone pieniążki na jedno 
dziecko, tak samo jak przez samorząd, a stowarzyszenie może inaczej będzie 
realizowało projekt, może bardziej ciekawie. Powiem jeszcze jedną rzecz – nie 
zgodzę się z opinią taką, że źle są prowadzone programy wychowawczo-
edukacyjne przez nasze przedszkola, a ktoś przyjdzie i będzie lepiej. Ja myślę, 
że konkurencja zawsze poprawia jakość życia. Chciałbym powiedzieć jeszcze 
jedna rzecz i rozwiać wątpliwości zarówno koleżanki Alicji, jak i innych osób, 
które uważały, że może nie tak. Pamiętajmy o jednym, ja tutaj nie poruszałem 
tej kwestii, bo stało się tak, że wywiązała się dyskusja – nabór do tego 
przedszkola będzie zawsze naborem z sieci naszego miasta. To nie 
Zgromadzenie będzie sobie dobierało dzieci do przedszkola, tylko będą rodzice 
decydowali czy chcą dzieci posłać do tego skromnego przedszkola, 50 miejsc 
tylko. Jeszcze raz powiadam, tam będzie dobra wola opiekunów, rodziców, że 
chcą do tego przedszkola dać dzieci. Nikt nikogo do niczego nie będzie zmuszał 
i nie zmusi, bo rodzice doskonale wiedzą, które przedszkole cieszy się 
popularnością większą, a które mniejszą. Myślę, że te obawy będą rozwiane  
i będzie to dobra furtka dla propozycji dotyczącej kolejnych ofert  
o przejmowaniu przedszkoli w naszym mieście.  
 
Radna Joanna Grzela 
Pewien niedosyt czuję jeś li chodzi o to dlaczego właśnie ten obiekt został 
wybrany, ale rozumiem, że już inne argumenty raczej…. 
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Dyr. M. Tomala 
Akurat był wolny, niezagospodarowany i dlatego taka oferta pojawiła się. Nic 
ponadto proszę Państwa. Nie możemy proponować coś, co jest już 
zagospodarowane i próbować zmieniać użytkownika danego obiektu. 
 
Radny Jan Gierada 
Dyrektorze, ja nie mam do Pana pytania, ja tylko mam taką prośbę. Powiedział 
Pan, że to jest taki początek przekazywania tych przedszkoli i akurat to było 
wolne. Ja rozumiem, że wszystkie pozostałe nie będą wolne i ma do Pana prośbę 
żeby przed przekazaniem bardzo elegancko wyremontować wszystkie pozostałe, 
jak na Chęcińskiej, i je przekazać. Zrobić to w formie konkursu i oświadczam, 
że stanę do takiego konkursu, bo mam uprawnienia pedagogiczne, i przegram. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałbym tylko bardzo krótko uwzględnić tylko jeden parametr. Tutaj 
koleżanki i koledzy rzucają taki argument, że to przedszkole jest 
wyremontowane. Jest mi przykro bo Państwo zatraciliście jeden parametr, że 
jednak do tego przedszkola będą chodziły dzieci mieszkańców tego Miasta  
i będą chodziły do ładnego, wyremontowanego przedszkola i nie chcę nic 
mówić, ale nie będą to dzieci podmiotu prowadzącego chyba.  
 
Radny Adam Jaskóła 
Chciałbym jeszcze uzupełnić to, o czym mówił Pan Przewodniczący.  
W ubiegłym roku, policzyłem to na podstawie dokumentów budżetowych  
z budżetu miasta Kielce na pomoce dydaktyczne wydano 8 023 zł na jedno 
przedszkole. Dla tych ,którzy interesują się problematyką szkół i oświaty jasne 
jest, że za to nie można kupić prawie nic do przedszkola. Słabej jakości tablica 
interaktywna kosztuje dzisiaj 7,5 tys. zł. Dlatego istnieje potrzeba zastanowienia 
się nad dobrze zaplanowanymi wydatkami finansowymi, a tych dla oświaty 
potrzeba bardzo dużo.  
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - 5 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1230/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie przekazania prowadzenia przedszkola samorządowego. 
 
Pkt. 8. 12 - 13 
 
Pan Jerzy Król Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM  
zarekomendował projekty uchwał: 

• w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i 
trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także 
terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady, 

• w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

Projekty te wynikają ze zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, która nakłada na organ stanowiący samorządu terytorialnego 
określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji  
i trybu działania a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  
Ta sama ustawa w art. 5 zobowiązuje organ stanowiący j.s.t. do określenia w 
drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Proszę o przyjęcie tych dwóch projektów uchwał. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie 
Za    - 15 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1231/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji  
i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także 
terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 
 
II.  Głosowanie 
Za    - 15 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1232/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
 
Pkt. 8. 14 – 22 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Kielcach uzasadnił projekty uchwał: 

1) nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Kielcach, 
2) nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Kielcach, 
3) nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Kielcach, 
4) nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 im. 

Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach, 
5) nadania Statutu Domowi dla Dzieci w Kielcach, 
6) nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

„Dobra Chata” w Kielcach, 
7) nadania Statutu Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach, 
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8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Adopcyjno - 
Opiekuńczemu w Kielcach, 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, ul. 
Słoneczna 9. 

Uzasadnienie jest jedno do wszystkich wymienionych projektów, a mianowicie 
placówki muszą mieć statuty w związku z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie 
Za    - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1233/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1  
w Kielcach 
 
II.  Głosowanie 
Za    - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1234/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w 
Kielcach. 
 
III.  Głosowanie 
Za    - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1235/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w 
Kielcach 
 
IV.  Głosowanie 
Za    - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1236/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 
1 im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. 
 
V. Głosowanie 
Za    - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1237/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Domowi dla Dzieci w Kielcach. 
 
VI.  Głosowanie 
Za    - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1238/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach. 
 
VII.  Głosowanie 
Za    - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 



 95 

Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1239/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania Statutu Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w 
Kielcach. 
 
VIII.  Głosowanie 
Za    - 15 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1240/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie nadania Statutu 
Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Kielcach. 
 
IX.  Głosowanie 
Za    - 15 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 

 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1241/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  
o nazwie Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, 
ul. Słoneczna 9. 
 
Pkt. 8. 23 
 
Dyrektor M. Scelina uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta 
w Kielcach. 
Państwo na poprzedniej sesji przyjęli uchwałę, która obarczona była z naszej 
winy błędem dlatego, że pominięto § 2 pkt. 2 dotyczący zakresu prowadzonych 
zadań. Proszę zatem państwa o przyjęcie tej uchwały w nowej, poprawnej 
formie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1242/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 
Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach. 
 
Pkt. 8. 24 
 
Dyrektor M. Scelina uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia 
Cateringowa w Kielcach. 
Jak Państwo pewnie pamiętają Kuchnia Cateringowa to miejska jednostka 
budżetowa, która rozwija się poprzez przyłączanie do niej kojonych elementów 
czyli kuchni i punktów wydawania posiłków. W tej chwili jesteśmy na etapie 
przygotowywania kolejnej kuchni w budynku Gimnazjum Nr 7 oraz 
wydawalnia w budynku SP Nr 1. Idea tego projektu uchwały jest przekazanie 
środków trwałych, które są w tej chwili w użytkowaniu Gimnazjum i SP, na 
wyposażenie Miejskiej Kuchni Cateringowej. Jednocześnie pragniemy aby 
pracownicy obecnie zatrudnieni w kuchni Gimnazjum Nr 7 oraz kuchni SP Nr 1 
stali się pracownikami Kuchni Cateringowej. Proszę o podjęcie tej uchwały. 
 
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 LII/1243/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 
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Pkt. 8. 25 
 
Dyrektor J. Król uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o 
lokalizacji kasyna gry w Kielcach ul. Sienkiewicza 21 (z autopoprawką). 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Estrada Opolska zwróciła się do nas o wydanie opinii na temat lokalizacji 
kasyna gry w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 21, to jest Hotel Bristol. Ponieważ 
zgodnie z ustawa o grach hazardowych wnioskujący o uruchomienie tego 
kasyna zwraca się o wydanie koncesji do Ministra Finansów i jednym z 
dokumentów, który musi załączyć do wniosku jest również pozytywna opinia 
rady miasta w którym to kasyna ma istnieć. Ponieważ w tej chwili istnieje już 
jedno kasyno, ale w zasadzie rady gminy opiniuje tylko co do umiejscowienia. 
Kasyno w tym miejscu nie koliduje z  żadnymi budynkami mieszczącymi szkoły 
i sakralnymi w związku z tym rada gminy wyraża pozytywna opinię o 
lokalizacji kasyna w Kolaku usytuowanym przy Sienkiewicza 21. Do tej 
uchwały jest jednocześnie autopoprawka ponieważ w podstawie prawnej użyto 
ustawy o grach i zakładach wzajemnych natomiast weszła ustawa 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych która jakby unieważnia tamta ustawę. Bardzo 
proszę o podjęcie tej uchwały. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ile kasyn może być umiejscowionych w miastach  do 250 tys. mieszkańców? 
 
Dyr. J. Król 
Mamy jedno kasyno, które jest w trakcie likwidacji, natomiast liczba kasyn nas 
jakby w tej chwili nie interesuje, to interesuje tego kto wydaje koncesje czyli 
Ministra Finansów i on właściwie tym powinien się kierować. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Pan dyrektor słusznie nas informuje, że to nie w naszej gestii jest, ale czy to 
kasyno, które mieściło się w Hotelu Łysogóry definitywnie wycofało się już  
z działalności? Ja byłem w Hotelu Łysogóry chyba dwa dni temu i faktycznie 
tam jest remont, ale jest to jakieś iluzoryczne czy oni wychodzą czy nie. 
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Radny Tomasz Bogucki 
Jednak jest, panie dyrektorze, zasadnicza różnica między tym co poprzednia 
ustawa mówiła o opinii rady miasta. Mianowicie niezależnie od tego jaka 
wydała opinię rada miasta to Minister podejmował decyzję czy przydzielić 
koncesję czy nie. A w tej chwili jest wymagana pozytywna opinia rady na ten 
temat. I to jest istotne dla nas czy jest przy wydawaniu opinii czy funkcjonuje 
kasyno czy nie. Stan prawny na dzień dzisiejszy jest taki, nie można tutaj wody 
robić nikomu, że funkcjonuje w dalszym ciągu kasyno w Łysogórach. Natomiast 
czy ono w tej chwili działa czy nie koncesja jest wydana. Jak będzie cofnięta 
koncesja będziemy mogli mówić, że w mieście nie ma kasyna. Ponieważ nie ma 
wytycznych dotyczących kiedy opinię pozytywna wydać, a kiedy nie to od 
decyzji rady będzie zależało czy ta opinii będzie pozytywna 
 
Dyr. Jerzy Król 
Nie jest to robione nikomu wody z mózgu dlatego, że ta sprawa czy w Kielcach 
są dwa kasyna czy jedno będzie się interesował Minister Finansów przy 
wydawaniu koncesji. Natomiast gdybyśmy w tej chwili podjęli decyzję 
negatywną jakby zamykamy sobie drogę na przyszłość. W tej chwili sadzę, że 
Minister Finansów i tak nie wyda koncesji temu podmiotowi dopóki będzie 
istniało kasyno w Hotelu Łysogóry. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów jest aktualnie wydruk mówiący  
o tym, że, to jest tytuł „wolne lokalizacje kasyn gry na województwa i miasta”. 
Czuje się w obowiązku to Państwu przedstawić bo pod nr 13 jest województwo 
świętokrzyskie: limit kasyn 1, wykorzystanie limitu 0. Z tego wydruku jakby 
wynikało, że nie ma w tej chwili w naszym mieście żadnego kasyna. Być może 
stąd jest ten wniosek Estrady. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 15 
Przeciw  - 3 
Wstrzymało się - 3 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1244/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach ul. 
Sienkiewicza 21. 
 
Pkt. 8. 26 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia 
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (z autopoprawką). 
Aktualnie funkcje nadzorcze nad obszarami chronionymi należą do Sejmiku 
Województwa. Przedmiotem naszego postępowania jest przesuniecie terenu 
około 5, 5 ha ze strefy A do strefy C na wniosek inwestora. Aktualnie znane jest 
pozytywne stanowisko Zarządu Województwa i potrzebna jest jeszcze nasza 
opinia w formie 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 LII/1245/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
 
Pkt. 8. 27 
 
Pan Marian Sosnowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady 
Miejskiej w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji 
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zakładu budżetowego o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i 
utworzenia o tej nazwie jednostki budżetowej. 
Jest to sprawa formalna ze względu na porządkowanie aktów prawnych  
w oparciu, o które działa Zarząd Transportu Miejskiego, a konkretnie ustawy  
o finansach publicznych jako nowego obowiązującego aktu prawnego. 
 
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 LII/1246/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z 
dnia 25 października 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o 
nazwie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach i utworzenia o tej nazwie 
jednostki budżetowej. 
 
Pkt. 8. 28 
 
Pani Elżbieta Czajkowska dyrektor Geopark Kielce uzasadniła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
„Centrum Geoedukacji Kielce”. 
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do ustawy o finansach 
publicznych oraz o wprowadzeniu logo jednostki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1247/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
„Centrum Geoedukacji Kielce”. 
 
Pkt. 8. 29 
 
Pan Filip Pietrzyk dyrektor  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy w mieście Kielce. 
Ulica od pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w kierunku północnym, to jest 
obok terenów, które w swoim posiadaniu ma Kielecki Park Technologiczny i 
będzie się ona nazywać tak jak jej dotychczasowy odcinek ul. Karola 
Olszewskiego.  
 
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 LII/1248/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy w 
mieście Kielce. 
 
Pkt. 8. 30 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy osiedlu w mieście Kielce. 
Jest to teren, który jest zabudowany budynkami wybudowanymi przez Kieleckie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego około 10 lat temu i będzie się to 
nazywać osiedle Sieje. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LII/1249/2010 z dnia 29 lipca 
2010 roku w sprawie nadania nazwy osiedlu w mieście Kielce. 
 
Do pkt. 8.31 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Jagiellońskiej. 
Jest to propozycja przekazanie terenu o powierzchni łącznej ponad 6 600 m2 
przy ulicy Bernardyńskiej i Jagiellońskiej na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego. To jest teren przy DPS przy ul. Jagiellońskiej z propozycją 
zlokalizowania tam parkingu wielopoziomowego dla obsługi rozbudowywanego 
Szpitalika Dziecięcego oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Byłby to 
parking wielopoziomowy. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Pozwoliłem sobie zabrać tym punkcie głos jako pierwszy ze względu na to, że 
jako Komisji Gospodarki Przestrzennej jeszcze dzisiaj na ten temat 
obradowaliśmy. Dyskusja była dość długa i taka bardzo szczegółowa, na 
Komisji gościli Panowie dyr. Wielgus i dyr. Góźdź. Padało wiele argumentów 
za i padało wiele argumentów przeciw. Również radna Renata Wicha była na 
tym naszym spotkaniu. Komisja ostatecznie zaopiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały, natomiast jednocześnie, jakby równolegle przegłosowaliśmy 
stanowisko w tej sprawie, które pozwolę sobie w tej chwili odczytać „ Komisja 
Gospodarki Przestrzennej po wysłuchaniu dyrektora MOPR oraz dyrektorów 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  
w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej 
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w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej. Popierając wniosek, a jednocześnie mając 
na uwadze pogorszenie się warunków zagospodarowania terenu wokół DPS, 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na 
zagospodarowanie pozostałej przestrzeni na potrzeby pensjonariuszy w sposób 
umożliwiający pełne korzystanie z przyległego terenu”. My, jako Komisja 
mieliśmy dużo wątpliwości, co do tego czy ten parking powinien być tam 
usytuowany, natomiast w ostateczności decyzje podejmie oczywiście Wysoka 
Rada. Jednakowoż, gdyby się okazało, że ten parking powstanie chcielibyśmy 
żeby ten ośrodek, ta placówka była dodatkowo w sposób szczególny 
dofinansowana, tak aby pozostały teren odpowiadał pewnym standardom 
wypoczynku dla ludzi, którzy mieszkają w tym ośrodku. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
To już 90 lat istnienia Szpitala i setki tysięcy leczonych tam dzieci. W tej chwili 
leczymy rocznie około 16 tysięcy dzieci, ambulatoryjnie leczymy około 100 
tysięcy. Są to liczby ogromne. W tej chwili stworzyła się jedyna szansa, przez te 
90 lat jesteśmy najbliżej budowy nowego szpitala dziecięcego. Jakie warunki 
tam panują Państwo doskonale wiecie, ponieważ leczone są również wasze 
dzieci. Ten parking dla Szpitala Dziecięcego, ale nie tylko, bo również dla ŚCO, 
jest potrzebny jak tlen człowiekowi. Bez tego parkingu nie uzyskamy 
pozwolenia na budowę i znowu na wiele lat oddali się perspektywa poprawy 
warunków dla naszych dzieci, bo połowa z tych 16 tysięcy to są dzieci nasze 
kieleckie. Stwórzmy im warunki na miarę XXI wieku. Ja proszę Państwa  
o zagłosowanie i przyjęcie tej uchwały. Ze swojej strony deklaruję, że w fazie 
projektowania tego parkingu, jeżeli oczywiście ja jeszcze będę dyrektorem, będę 
się konsultował się z Markiem Sceliną tak, aby cała ta budowla była jak 
najmniej uciążliwa dla pensjonariuszy DPS. 
 
Radny Jan Gierada 
Nie ma nigdy w projektowaniu złotego środka zawsze są pewne elementy za  
i przeciw stąd masa odwołań, masa dyskusji. Tu trzeba wybrać mniejsze zło. 
Oczywiście nie jest dla mnie jako inżyniera żadną nowością, że lepiej aby tego 
parkingu koło DPS nie było, jest to prawdą. Tylko dziś gdy pracuje w tych 
dwóch Szpitalach, a pan dyrektor Wielgus ogłosił już przetarg, ma już zrobioną 
koncepcję na projektowanie obiektów Szpitala Dziecięcego, który jest  
w fatalnych warunkach i dobrze, że się władze zdecydowały na budowę tego 
szpitala na terenie miasteczka służby zdrowia na Czarnowie. Budowa tego 
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parkingu dla praktycznie 2 tysięcy pracowników, nie licząc odwiedzających, nie 
licząc pacjentów, powoduje, że ten parking jest dzisiaj bardzo ważnym 
elementem rozgrywki budowli tego szpitala dziecięcego, rozbudowy onkologii.  
Myślę, że mniejszym złem byłoby szybkie przekazanie terenu do Urzędu 
Wojewódzkiego żeby ten parking mógł równocześnie iść w parze  
z projektowaniem, z przetargiem żeby nie było takiej sytuacji, że rozstrzygnie 
się przetarg na projektowanie Szpitala Dziecięcego, a będziemy dalej szukali 
wyjścia po drugiej stronie. Radni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że zawsze 
należy wybierać to co jest nie niezbędne. Ten parking dla tych Szpitali jest 
niezbędny. Dzisiaj każdy ma samochód i salowa i pielęgniarka i lekarz, a nawet 
dyrektor. Dlatego mówię, że ten parking powinniście Państwo naprawdę 
poprzeć. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Na początku powiem, że to nie jest absolutnie głos przeciwko parkingowi, 
jestem ostatnią osobą, która kwestionuje konieczność budowy parkingu przy 
tym kompleksie szpitali. Ten parking jest tam niezbędny nie tylko ze względu 
na bliskość szpitali, ale chociażby na planowaną inwestycję w postaci Ogrodu 
Botanicznego. Potrzebny jest w tamtej okolicy duży parking, ale Wysoka Rada 
została postawiona przed wielkim problemem, przed dylematem natury wręcz 
moralnej. Postaram się wyjaśnić dlaczego. Być może moja wypowiedź jest  
w jakiś sposób skażona doskonałą znajomością tego terenu jak również realiów 
tego DPS. (Przewodniczący przedstawił planowaną lokalizację parkingu na 
rzucie terenu z uwzględnieniem istniejącej kaplicy oraz drogi pożarowej). Na 
terenie który zamierzamy przeznaczyć pod budowę parkingu i budowę 
Przychodni Specjalistycznej w tej chwili zlokalizowany jest teren rekreacyjny, 
wypoczynkowy, rozrywkowy. Jest to teren ogrodzony, jedyny tak naprawdę 
teren z którego mogą korzystać pensjonariusze, około 360 pensjonariuszy  
z różnymi schorzeniami. Jest tam grupa mężczyzn z zaburzeniami 
psychicznymi, jest grupa osób z Alzhaimerem, jest grupa obłożnie leżących, jest 
też grupa osób niepełnosprawnych, większość z nich nie wychodzi poza teren 
DPS. Dla nich jedyny kontakt ze światem to jest właśnie ten teren zielony, 
zapewniający jakieś bezpieczeństwo i minimum odczuwania przestrzeni, co 
przy wielu tych schorzeniach jest bardzo istotne. Wyobraźcie sobie Państwo  
w tej chwili, że ten teren zostanie przeznaczony pod parking. Raz, że  
w odległości bodaj 20 metrów od elewacji południowej zamiast zieleni  
i Karczówki będzie widoczny parking wielopoziomowy. Proszę państwa, 
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podejmiemy w tej chwili decyzję czy warto jeden interes społeczny, bardzo 
ważny, zrealizować kosztem drugiego interesu. Nie tak dawno rozmawialiśmy 
czy można szkołę muzyczną posadowić w pobliżu bloku na jednym z osiedli. 
Doszliśmy do wniosku po protestach mieszkańców tego bloku, że tam nie 
będzie tej szkoły bo rzeczywiście zwiększyłaby się liczba samochodów, 
mogłoby Stanowic jakąś uciążliwość. Jak wielka uciążliwością będzie istnienie 
tutaj właśnie tego parkingu nie muszę Państwa przekonywać. Na skrzyżowaniu 
ulic Bernardyńskiej, Jagiellońskiej i Karczówkowskiej jest taka skarpa obłożona 
w tej chwili jakimiś alejkami spacerowymi. Osobiście nie widzę wielkiego 
problemu, a jeżeli byłby problem techniczny to trzeba go rozwiązać bo warto 
żeby ten parking tam zlokalizować. On doskonale pogodziłby interesy Ogrodu 
Botanicznego, Szpitala Dziecięcego oraz ŚCO. Jeśli więc istnieje możliwość 
aby wstrzymać tę nasza zgodzę do 9 września, bo wtedy jest następna sesja i 
żeby nasi inżynierowie, architekci, spece od gruntów zastanowili się czy tutaj 
można zrobić ten parking. To jest grunt miasta. Uważam, że warto to zrobić. 
Dzisiaj nikt nie przyszedł na sesje, bio nie liczcie na to, że przyjdą ci 
niepełnosprawni, chorzy psychicznie i tak dalej, żeby protestować przeciwko 
temu, ale zabierzemy im możliwość właściwego życia, spędzenia ostatnich dni 
swojego życia. Może mówię zbyt górnolotnie, ale tak jest. Oni często tutaj 
wychodzą w trepkach, spacerują sobie, tutaj wychodzą wolontariusze z osobami 
na wózkach, tutaj są boiska, tutaj wyprowadzania są pensjonariusze, którzy cały 
dzień spędzają w łóżku. Jak jest pogoda to ubiera się takie osoby i wyprowadza 
się tutaj, bo to jest południowy stok i jest tam piękne słoneczko, zieleń, cisza, bo 
to jest ogrodzone. Ogrodzony, bezpieczny teren co dla ludzi starszych, 
schorowanych jest bardzo ważne, że nikt im tutaj krzywdy nie zrobi. Pytam 
gdzie oni będą mogli korzystać z terenu zielonego. Jest stanowisko Komisji, 
które mówi żeby przeznaczyć pieniądze na wygospodarowanie jakiejś części 
rekreacyjnej. Wierzcie mi państwo jeś libyście zrobili wizje lokalną nie ma takiej 
możliwości żeby na tym terenie pozostałym to zrobić. Zróbmy wszystko żeby 
parking dla Szpitali usytuować poza tym terenem, nawet dołóżmy jakieś 
pieniądze ale myślę, że będziemy mieć spokojne sumienie. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
Jak mówił Krzysztof Słoń bardzo często podejmując decyzje niełatwe musimy 
zważyć interes społeczny. Z jednej strony mamy interes osób którym zależy na 
powstaniu takiego parkingu i ja ten interes rozumiem. Ten parking tam jest 
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potrzebny z wielu przyczyn. Mnie osobiście jako ojcu dwójki dzieci zależy żeby 
ta baza leczenia szpitalnego również się rozwijała. Rozumiem intencje Pana 
Stanisława Góździa, któremu też zależy na tym jakieś miejsca parkingowe przy 
ciągle rozwijającej sie infrastrukturze ŚCO również w tej okolicy się pojawiły. 
Rozumiem w końcu też interesy mieszkańców, którym zależy na tym żeby taki 
parking strzeżony tam się pojawił. Ale, te wszystkie osoby mogą przemawiać  
z swoim imieniu, te ośrodki mają nie tylko swoich dyrektorów, ale swoich 
przedstawicieli na tej Sali. Ci ludzie z DPS tej reprezentacji nie mają, oni nie 
przyszli tutaj protestować jak mieszkańcy ul. Sandomierskiej, nie przyszli 
przysłuchiwać się naszym obradom jak kieleccy kupcy. Ktoś musi się upomnieć 
o ich interesy, żywotne interesy, których nie da się zabezpieczyć podejmując tą 
decyzję. Zgadzam się z opinią Krzysztofa Słonia, nie chcę tutaj nawet 
uzupełniać i nie śmiem uzupełniać jego opinii, dlatego że on tę sytuacje jako 
wieloletni pracownik tej placówki zna najlepiej. Jest na Sali również Marek 
Scelina. Ja tę sytuację poznałem z racji pełnienia przez parę lat funkcji 
Przewodniczącego Komisji problemowej, która problemami takich osób się 
zajmuje. Znam sytuację lokalową i znam otoczenie tego DPS, który jest 
specyficzny chociażby ze względu na charakter, o którym Krzysztof Słoń 
mówił. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem myś lenia w kategoriach, które 
zaprezentował radny Włodzimierz Wielgus że jeżeli przełożymy to albo nie 
postaramy się poszukać innej lokalizacji, umówmy się, to nie jest teren zbyt 
gęsto zabudowany i ta prezentacja , którą Krzysztof nam przedstawił powoduje 
moje przekonanie, że można wygospodarować jakieś inne miejsce gdzie  
z powodzeniem, rozmawialiśmy o tym w swoim gronie, również przy jakiejś 
komunikacji podziemnej ze wszystkimi tymi ośrodkami, które będą z tego 
parkingu korzystały i ten parking zbudować w innym miejscu. Cóż nam po 
pieniądzach, które jesteśmy w stanie wysubsydiować na to, by zagwarantować 
mieszkańcom tego domu jakieś miejsce rekreacyjne, kiedy stawiamy im pod 
samymi oknami parking, jak mniemam żeby on spełnił swoje funkcje, na 
kilkaset samochodów. Co z tego, że posadzimy im 5 młodych drzew kiedy 
wytniemy kilkadziesiąt już istniejących, cóż z tego, że przesuniemy im 
ogrodzenie o metr kiedy oni nie będą mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, 
które w tej chwili mają. Co z tego, że my im obiecamy, że za jakiś czas my im 
ten zielenic stworzymy. Jeżeli mam zakończyć swoją wypowiedź apelem jak 
radny Włodzimierz Wielgus to powiem tak – my im dzisiaj obiecamy, a ja nie 
jestem pewien czy kiedykolwiek to powstanie. Nie dlatego, że my nie mamy na 
to pieniędzy tylko może się okazać, że nie będzie gdzie tego stworzyć. Dlatego 
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ja zachęcam Państwa żeby Państwo wzięli pod uwagę interesy osób, które nie 
przyszły dzisiaj na sesję.  
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
(Nastąpiła prezentacja multimedialna terenu DPS i Pan Przewodniczący Słoń 
szczegółowo przedstawił radnym proponowaną linię podziału i zabudowy.) 
Ośmielam się prosić naszych urzędników o to, żeby rozważyli lokalizację  
w innej części, o której mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że warto abyśmy 
podjęli taki wysiłek, jeżeli trzeba również finansowy, żeby zamiast terenu DPS 
przekazać teren po drugiej stronie ulicy. Sadzę, że warto wszelkie inne 
trudności, nie natury ludzkiej, która tutaj występuje, aż w nadmiarze, że warto te 
problemy natury technicznej i organizacyjnej podjąć i zmierzyć się z nimi. Nie 
takie rzeczy robiliśmy w mieście żeby jakiś teren przystosować. Ostatnio 
przecież na Rynku przeprowadzamy wielką akcję z wymiana uzbrojenia 
podziemnego, wymieniliśmy uzbrojenie na ul. Paderewskiego po to, żeby mogła 
być wybudowana hala dla kupców. Miasto z technicznymi problemami powinno 
sobie poradzić, przy aprobacie radnych oczywiście. Natomiast z problemem 
ludzkim będzie tak naprawdę trudno nam sobie poradzić. Proszę o czas dla 
urzędników żeby mogli się zastanowić czy możliwe jest przekazanie innego 
terenu, po przeciwnej stronie ulicy, nie wiem ile to jest może 10, 15 metrów  
z innej strony. Ja bym wnioskował o to, abyśmy nie głosowali tego dzisiaj, tego 
projektu uchwały, żeby to zdjąć dzisiaj z obrad, oczywiście warunkowo, że na 
pierwszej sesji wrześniowej będziemy mieli przedstawioną inną, mniej kolizyjną  
lokalizację dla parkingu, który to parking jest niezbędny, jak tu wszyscy 
siedzimy pewnie się zgadzamy z tym, dla potrzeb tych dwóch szpitali i nie 
tylko. Taki jest mój wniosek. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Czujemy ciężar tego problemu, dzisiejszej decyzji i nie musimy się tu już 
przegadywać, przekonywać i bić piany i apelować. Zarówno dyr. Wielgus i ja 
wiemy jaka jest sytuacja, ale bardzo uważnie słuchając wystąpień naszego 
Przewodniczącego rzeczywiście jest to duży dramat. Uważam że dobrym 
rozwiązaniem byłoby następujące rozwiązanie żeby Miasto wzięło na siebie 
ciężar wybudowania tego parkingu i zrobienia bezkolizyjnego przejścia tunelem 
do Szpitala Dziecięcego i Onkologicznego. Uważam, że wtedy ma to, twoja 
wypowiedź Krzysztof bardzo cenna, znalazłaby, wszyscy byliby zadowoleni. 
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Radny Jan Gierada 
Myśl Stanisława jest dobra, ale to jest nierealne żeby Miasto wyłożyło co 
najmniej 35-40 mln zł na taki parking. Tam są kable wysokiego napięcia. Ja też 
bym chciał żeby Miasto wybudowało ten parking . Trzeba zrobić wszystko żeby 
radni, mnie się wydaje że poszedłbym za myślą Krzysia, żeby ten miesiąc, licho 
nie weźmie wcale niczego, niech się urzędnicy przyjrzą. Może jest szansa 
rzeczywiście pogodzić dwie strony. Poza sporem jest ta potrzeba. Jeśliby Miasto 
takie pieniądze wyasygnowało, to ja akurat nie mama nic przeciwko temu, tylko 
nie widzę tego żeby to umieścić w budżecie 2011 roku 40 mln zł na parking. Tu 
nie chodzi w tej chwili o rozstrzyganie kwestii finansowej, chodzi  
o rozstrzyganie kwestii obszarowej. Miesiąc czasu nikogo nie zbawi, przez ten 
czas głowy otrzeźwieją. Urzędnicy zastanowią się czy to jest tam możliwe, bo to 
nie jest tak, że mamy teren bo się może okazać że się nie da tam wybudować 
tego ze względów bezpieczeństwa, pożarowych, ewakuacyjnych i innych. 
Dlatego tu bym otrzeźwiło się i przeanalizował od początku, taki jest mój 
wniosek żeby to przełożyć jako pierwszy punkt na sesji po wakacjach. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Chciałbym poruszyć w dyskusji jakby trzy wątki, ponieważ znam dokładnie to 
usytuowanie, bo pracuję po drugiej stronie ulicy. Ta lokalizacja, o której mówił, 
z całym szacunkiem, Pan Przewodniczący Słoń, jest w mojej najlepszej wiedzy 
niemożliwa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że równolegle jak ul. 
Karczówkowska od skrętu w kierunku ul. Bernardyńskiej tnie ten trójkąt cztery 
wysokiego napięcia kable, które zasilają w całości NSA Berlings Polska. Na 
tym terenie jest ustanowiona służebność i nie ma możliwości technicznych żeby 
można było tam usytuować parking wielopoziomowy, który by poszedł w dół  
w ziemię. Druga sprawa jeżeliby nawet takie możliwości techniczne były to 
musiałaby być przełożone wszystkie te żyły, a to musiałoby być założenie, że 
przynajmniej na miesiąc czasu wyłącza się w ogóle produkcję tej fabryki. Więc, 
to jest problem techniczny bardzo wielki. Poza tym problemem ja widzę jeszcze 
jeden. Uchwalony jest plan zagospodarowania przestrzennego całego terenu, 
o którym my w tej chwili mówimy i ul. Bernardyńska będzie przesunięta do 
Karczówkowskiej według tego planu, bo tam ma być wyprostowane 
skrzyżowanie, które jest zaplanowane z racji tego, że była potrzeba pokazania 
jak będzie rozwiązana komunikacja dla Ogrodu Botanicznego. Jest trudna więc 
mowa o tym, że tam będzie usytuowany ten parking. Trzecia rzecz, która jest 
istotniejsza, niezależnie od tego czy ten parking będzie bliżej czy dalej tego 
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Domu, on zawsze zbędzie uciążliwy dla jego mieszkańców. Może trzeba 
pomyśleć o przeniesieniu części przynajmniej pensjonariuszy z tego Domu  
w inne spokojniejsze miejsce.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Zdaję sobie sprawę z trudności podjęcia decyzji. Jest to ogromny dylemat 
moralny również dla mnie. Pan Przewodniczący, który wiem, że zna doskonale  
i ten budynek i ten teren powiedział, że wpłynie to negatywnie czy zaburzy 
ostatnie dni , które tam spędzają, pensjonariuszy. Ja również z mogę powiedzieć 
o dylematach moralnych jakie są w Szpitaliku, o matkach które śpią na 
łóżeczkach, pod łóżeczkami na karimatach. 90 lat to jest czas wystarczający do 
tego aby zapewnić dzieciom inne warunki. My zaproponowaliśmy tę lokalizację 
nie tak od tak sobie, bo nam się spodobało tylko staraliśmy się zbadać to całe 
zagadnienie. I powtarzam, oczywiście decyzja i dla mnie nie jest łatwa, ale jeś li 
nie podejmiemy tej decyzji, pewnie, że możemy sobie dać jeszcze miesiąc 
czasu, natomiast jeś li tej decyzji nie podejmiemy zablokujemy budowę Szpitala 
Dziecięcego na wiele, wiele lat. Z drugiej strony mówicie Państwo o lokalizacji 
naprzeciwko. Jak sobie wyobrażacie dzieci jadące na wózkach, ulica, ponieważ 
ta odległość jest duża i przez ulicę, która staje się coraz bardziej ruchliwa. 
Przecież matka nie zostawi dziecka pod Szpitalem i pojedzie szukać miejsca 
parkingowego. Poza tym decyzję można podjąć tylko proszę brać pod uwagę 
również koszty jakie będą związane nawet z przełożeniem tych kabli 
energetycznych. Nie wiem czy organ założycielski znajdzie na to pieniądze 
skoro i tak jest obciążony ogromna kwotą około 150 mln zł. Możemy dać sobie 
ten miesiąc tylko proszę mi Wierzyc, że to będzie miesiąc straty. Jeżeli będzie 
taka Wasza wola ja oczywiście się podporządkuję. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Jestem trzecią kadencję radnym, ale nigdy nie byłem postawiony w sytuacji 
takiego ogromnego dylematu moralnego. Rozumiem doskonale argumenty 
Włodka i Krzysia. Dlatego żeby podjąć taką decyzję my musimy mieć naprawdę 
pełną informację, bo może rzeczywiście, ja teraz bardzo szybko myślę, 
propozycja Tomka by część pensjonariuszy przenieść, może rzeczywiście 
dokładnie zbadać ten teren czy są takie możliwości. Tomaszu ja nie wiem czy 
twoja wiedza jest tak idealna, że wiesz wszystko i nie można. Apel Włodka też 
jest taki bardzo dramatyczny i nie chciałbym żeby było tak, że jak wstrzymamy 
się przez miesiąc to już jest koniec z budową tego Szpitala, to już wolę 
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głosować „za”. Tu jest potrzeba sprawdzenia się wszystkich służb Pana 
Prezydenta w ciągu miesiąca, zbadanie dokładnie wszystkiego żebyśmy we 
wrześniu z czystym sumieniem mogli powiedzieć – nie ma innej lokalizacji, tam 
musi być parking. Bo ja dzisiaj naprawdę nie wiem jak mam postąpić. Dlatego 
Włodku, to jest taki apel do Ciebie, czy naprawę jest tak, że jeśli wstrzymamy 
się ten miesiąc to zawali się wszystko? 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Jeżeli rzeczywiście uspokoi to nasze sumienie i służby Pana Prezydenta 
przedstawią nam raport na temat możliwości lokalizacji tam parkingu, 
oczywiście z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, również przyszłych 
kosztów budowy takiego parkingu, to oczywiście jestem w stanie się wstrzymać 
ten miesiąc. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Panie dyrektorze Gierada jest sens jeszcze rozmawiać i dyskutować bo to, co 
wywołał mój przedmówca Pan radny Bogucki. Myślę, że zdjęcia satelitarne 
uzmysłowiły nam, że wcześniej czy później DPS musi ustąpić miejsca obiektom 
szpitalnym. My musimy bardzo logicznie myś leć pięć lat do przodu. Zdjęcia 
satelitarne wyraźnie mówią, że jest to ostatni teren, który może być 
przeznaczony pod rozwój tego miasteczka szpitalnego. Ale żeby o tym 
decydować to trzeba już dzisiaj jakie byłyby plany etapowe przenosin tego DPS. 
Jest to budynek stary, a póki są w Kielcach miejsca w których można by 
zapewnić godny pobyt. Dlatego jeżeli mamy przekładać to również z rozważne 
im takiego dalekosiężnego rozwiązania. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Słucham z wielką uwagą tej dyskusji i pojawiły się tu już wizje wybudowania 
przez Miasto tunelu, budowania garażu w innym miejscu, przerzucaniu 
magistral elektrycznych, blokowaniu produkcji, itd. I to co powiedział kolega 
Rupniewski to jest słuszne poza właściwie budynkiem firmy Mac Edukacja, 
który jest własnością prywatną, to jest działka, która może służyć w przyszłości 
rozwojowi tego kompleksu szpitalnego. Ja myś lę, że tutaj przyglądając się 
rozwiązaniu tej kwestii można by się było zastanowić czy miast wkładać ileś 
tam milionów w budowanie przez Miasto parkingu nie włożyć tych pieniędzy  
w opuszczany „za chwilę” Szpitalik na Langiewicza, tam jest też jeszcze trochę 
terenów gdzie można wydzielić takie alejki, tam jest zdecydowanie ciszej, tam 
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nie ma i nigdy nie będzie takiego natężenia ruchu jak w tym miejscu, dalej nie 
będzie także nadjeżdżających karetek, które też muszą wzbudzać wśród tych 
ludzi pewien niepokój. Więc myślę, że można by było zlecając służbom Pana 
prezydenta rozważenie takiego pomysłu czy częściowego czy etapowego 
szukania miejsca dla tego DPS w lepszym miejscu, a tutaj jednak inwestowanie 
pod te kwestie szpitalne. O ile 90 lat temu Szpital Dziecięcy jak powstawał, jako 
jeden budyneczek spełniał oczekiwania, potem dobudowywano inne obiekty 
dzisiaj jest to już mocno przestarzałe, często trzeba wywozić pacjenta z obiektu 
żeby dotrzeć do innego miejsca, więc tam nie ma możliwości. Ja to rozumiem 
sam byłem klientem Szpitala na Langiewicza moje dzieci także. Warto by było 
tutaj zastanowić się nad takim docelowym planem przewidującym na 
przyszłość.  
 
Radny Jan Gierada 
Uważam że należy zamknąć już listę mówców, bo pan dyr Wielgus wyraził się 
dosyć jasno, że go nie zbawi 30 dni. Natomiast jestem przekonany, jako 
inżynier, i widzę taką szansę, że będą obie strony pogodzone i architekci 
miejscy, urzędnicy, którzy się na tym znają, zostawmy im pole do popisu. Jest 
szansa choćby taka, że aby nie zajmować terenu prawie do kaplicy może pójść 
dwie kondygnacje wyżej i zmniejszyć ten zabierany teren. Złotego środka się 
nie znajdzie, bo wszystko wymaga pewnej przestrzeni  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami i Geodezji 
Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli naprawdę odłożymy tę decyzję na 
miesiąc to to nie doprowadzi do niczego dobrego. Miesiąc czasu to jest za mało 
żeby przeanalizować wszystkie te okoliczności, które tam są włącznie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, przecież jest tam decyzja o lokalizacji, na 
tym terenie mają powstać obiekty infrastruktury Ogrodu Botanicznego, co 
mówił pan Przewodniczący Słoń. Przecież jak zaczniemy to wszystko 
przekładać to nic z tego nie będzie. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na te 
elementy i zaapelować, że jednak warto by rozważyć tę lokalizację. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  
i Zdrowia 
Chciałem złożyć wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
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Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela 
Panie Przewodniczący ten wniosek został już zgłoszony przez Pana 
Przewodniczącego Krzysztofa Słonia. 
Poddaję więc pod głosowanie wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad  
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji i przeniesienie go na 
najbliższą wrześniową sesje  
 
Głosowanie wniosku: 
 
Za    – 13 
Przeciw   – 7 
Wstrzymało się  – brak 
 
Wniosek został odrzucony. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Ja czegoś nie rozumiem doszliśmy do pewnego consensusu, że dajemy sobie 
miesiąc, a nasze głosowanie pokazuje zupełnie coś innego. Ta nasza dyskusja 
nie miała najmniejszego sensu. W ciągu tego miesiąca może by przedstawiono 
nam propozycję, że przenosimy DPS w inne miejsce. Znowu jesteśmy  
w sytuacji bez wyjścia. Jak słyszałem wypowiedzi każdy z nas był „za” by dać 
sobie ten miesiąc, a okazało się, że nie jest tak do końca. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Ja też byłem przekonany drogi Jacku, że zacząłem rozumieć, i że jest pewien 
consensus, natomiast pan dyrektor Filip stwierdził, że nie ma możliwości 
analizy w ciągu jednego miesiąca i będzie to trwało wiele miesięcy. W związku 
z tym „wiele miesięcy” ten Szpitalik nie ma czasu. I zrozumiałem, że jest to 
konsekwencja dalszego głosowania. Pan dyrektor wyraził taką opinię.  
 
Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta 
Ja odniosłem takie wrażenia z dyskusji, którą Państwo prowadzicie, że jest 
jednak taki consensus żeby jednak ten miesiąc się wstrzymać. Ponieważ przez to 
głosowanie jakiś pat powstał to ja w imieniu Pana Prezydenta pozwolę sobie 
wycofać projekt tej uchwały. Będziemy analizować wszystko i we wrześniu 
przedstawimy już jakby lepiej uargumentowane. 
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Jak zwykle w życiu nie należy się śpieszyć i ja w swojej wypowiedzi 
powiedziałem, że podporządkuję się oczywiście decyzji Rady, natomiast 
swojego stanowiska nie zmieniam. Szkoda, że zawarliśmy ten consensus przed 
wyrażeniem opinii przez dyrektora Pietrzyka, który po prostu dał mi argumenty, 
że jednak powinniśmy zagłosować „za”. Dla mnie ważne jest to co powiedział 
dyr. Pietrzyk, jeżeli to odwlecze decyzje na wiele miesięcy wtedy możemy 
zapomnieć o budowie nowego Szpitala.  
 
Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta 
Ponieważ ja nie czuje się kompetentny żeby to od strony prawnej rozstrzygnąć 
to, ogłośmy 10 minut przerwy i skonsultuję się z prawnikami  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Chciałem się tylko dowiedzieć od Pana Prezydenta Sayora czy ten wniosek to 
jest kwestionowanie kompetencji Pana dyrektora Pietrzyka, bo dyrektor 
powiedział, że nie ma takiej możliwości 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela, prowadząca obrady, 
ogłosiła przerwę w sesji. 
 
Po przerwie, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela wznowiła 
obrady. 
 
Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta Miasta 
Jak widzicie Państwo decyzja nie jest prosta i argumenty obu stron nie do 
podważenia praktycznie i w życiu nie podważyłbym kompetencji pana 
dyrektora Pietrzyka, bo jestem pełen uznania dla jego pracy i wierzę jego 
argumentom, ale radni są tutaj w większości skłonni przyznać rację, że ten 
miesiąc może nam dobrze zrobić podejrzewam że będzie to wymagało paru 
spotkań przed następna sesją i osoby, które mają jakieś wątpliwości w jedną lub 
drugą stronę zdążą wyrobić sobie zdanie. Jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że 
decyzję o wycofaniu tej uchwały z porządku obrad uzgodniłem z szefem,  
w związku z tym składam wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku 
obrad. Dziękuje bardzo.  
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Drodzy koledzy i koleżanki ja podjąłem decyzję o wyrażeniu zgody, zagłosuję 
za wycofaniem tej uchwały. Natomiast żywię nadzieję, że państwo zachowacie 
się, ci którzy mięli wątpliwości dzisiaj, że za miesiąc zachowacie się honorowo  
i w przypadku braku innej lokalizacji zagłosujecie za tą uchwałą. Dziękuję 
bardzo. 
 
Głosowanie wniosku: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Rada Miasta zdjęła z porządku obrad punkt 8.31: podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej. 
 
Do pkt. 8.32 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Ignacego Paderewskiego. 
Jest to działka o powierzchni 1809 m2 położona przy ul. Paderewskiego, tutaj 
naprzeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o to 
żeby rozwiązać ciągnący się od lat problem Spółki Wolność i uwolnienia Placu 
Wolności od obiektów handlowych, które tam są. Jak Państwo wiedzą Spółka 
Wolność od dawna jest zainteresowana zagospodarowaniem tego terenu przy ul. 
Paderewskiego stąd też zwrócili się w ostatnim czasie do Prezydenta Miasta 
Kielce z prośbą o to, aby umożliwić we współpracy z miastem wspólną 
realizację tego właśnie zamierzenia, takiej mini galerii handlowej w której oni 
by mogli znaleźć dla siebie siedzibę. Stąd też aport do Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, które następnie wspólnie ze Spółką Wolność będzie mogło tę 
inwestycję zrealizować. Dziękuje.  
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Radny Stanisław Góźdź 
Mam takie pytanie, dlaczego tylko jedna spółka jest preferowana, czy nie ma 
innych spółek które by chciały też przystąpić  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
Najprostszym rozwiązaniem byłoby to, aby tą nieruchomość wystawić do 
przetargu i by ją po prostu sprzedać. Natomiast chodzi tutaj o rozwiązanie 
problemu społecznego. My nie staramy się działać tylko jak deweloper czy 
firma zarabiająca pieniądze, tylko też jako ta, która pomaga całości lub części 
mieszkańców naszego miasta. Jest pewne środowisko, które jest ściśle związane 
z centrum naszego miasta, to są kupcy ze Spółki Wolność, stąd też nasza 
propozycja jest taka, żeby umożliwić im we współpracy z miastem i nie bez 
korzyści dla miasta. Przecież spółka powoła z PUK-iem spółkę celową dla 
realizacji tej inwestycji i obydwa podmioty będą czerpać z niej dochody. Stąd 
też taka propozycja, raz jeszcze powtarzam miasto nie jest deweloperem i nie 
musi, o tym też będzie jedna z kolejnych uchwał, które będę prezentował. Stąd 
też nasza propozycja. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Czy nie będziemy mieć zarzutu, że preferencyjnie traktujemy tylko jedną 
spółkę. Ja sam robię na placu od lat zakupy, chodzi o transparentność. Czy ktoś 
się nie będzie pytał dlaczego z jedną żeśmy rozmawiali.  
 
Filip Pietrzyk 
Po to właśnie jest opinia Rady i stąd taka propozycja, z którą zwracamy się do 
Państwa, że jeżeli Rada wyrazi nam zgodę na ten aport to będzie to jak 
najbardziej całkowicie transparentne, i Rada jest tym organem najwyższym, 
który w imieniu społeczeństwa wyrazi nam na to zgodę. Da nam legitymację  
w tym celu. 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście pan dyrektor Pietrzyk przez 
kurtuazję i skromność nie powiedział jednej rzeczy. Spółka Wolność, a kupcy 
wolnością. Trzeba w końcu zrobić porządek w mieście. Usytuowanie tych 
wadliwych, co prawda ohydnych budek na Placu Wolności jest już najwyższy 
czas, aby to miasto w jakiś sposób porządkowało te tereny. Tam nie jest miejsce 
do robienia na handel, oczywiście jako miejsce w mieście jest dobre. Nie mogą 
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tak te budy stać w nieskończoność latami. Dlatego dobrze, że miasto chce 
łącznie ze spółką powołać spółkę PUK Wolność, gdzie ta sama spółka nie 
mogłaby wziąć żadnych kredytów. Jeżeli założą taką spółkę i aportem damy im 
ten grunt, wybudują wtedy bez udziału finansów miasta halę handlową, to 
oczywiście będą mieli ludzie zatrudnienie, ci kupcy. Znikną z Placu Wolności, 
które w moim odczuciu przynosi jakąś złą wizytówkę miastu. I bym się nie bał 
w końcu przekazywaliśmy grunty innym podmiotom też nie publicznym i nic 
się nie działo. Podzielam pogląd pana dyrektora Pietrzyka, to nie jest obiekt 
który ma zarabiać, ale będzie brał podatek od nieruchomości. Grunty będą też 
udziałem miasta przez Spółkę PUK-u w jakiejś części 50/50 w zależności. 
Spółka Wolność wyasygnuje odpowiednią kwotę na budowlę i myślę, że to 
poszło w dobrym kierunku. Dlatego namawiam, aby przekazać tej spółce 
Wolność i połączyć. Niech założą spółkę z PUK-iem i niech budują. Miasto 
wybudowało Planty było też dużo sytuacji takich akurat odwrotnych, chcieli 
grunty kupić nie było możliwości wtedy, nie ogłaszaliśmy przetargu, czy 
możliwość było. Powstało to i to dobrze działa. 
Ja bym też chciał, aby mi miasto dało grunty i żeby mi wybudowało taki obiekt  
i czerpał z tego korzyści. To jest połączenie kupców z Placu Wolności czy 
Spółki Wolność z PUK-iem ze spółką miasta.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że miasto ma plac targowy za Szumenem. Ja 
rozmawiałem, bo jest rozpoznawalny, na kieleckich bazarach z ludźmi, którzy 
tam prowadzą handel też są kupcami, którym też proponowało się na wypadek 
kiedy będziemy zamykać ten plac, albo tam kawałki kiedy są odzyskiwane od 
właścicieli że są miejsca w tamtym miejscu. Jeżeli ktoś chce uporządkować 
sprawę Spółki Wolność to też można zaproponować inną lokalizację. Podobnie 
jak przy przedszkolu, bo to jest porównywalne, jestem zwolennikiem 
transparentności konkursów. Tak, złożyłbym ofertę innym i być może inni 
kupcy w Kielcach taką wolę i zechcieliby w Kielcach funkcjonować, jako 
wejście w spółkę miejską. Tak, że kierowanie w jednym kierunku naraża nas na 
dużą krytykę innych podmiotów kieleckich. A gdyby też ogłosić, że jest taka 
wola miasta, być może wielu innych kupców, którzy będą tracili w niedługim 
czasie swoje możliwości handlu na kieleckich bazarach też mieliby wolę wejść 
do tego typu spółki czy do tego typu działania. Ja jestem zdecydowanie przeciw.  
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Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
Powiem jeszcze, mówię o bazach, są w tej chwili prowadzone prace mające  
w perspektywie zwrot bazarów na korzyść właścicieli. Są w tej chwili 
prowadzone prace zmierzające do tego, żeby wyselekcjonować teren w mieście, 
który będzie atrakcyjny ze względu na położenie jak również na lokalizację 
handlową. Tak, że myślę, że to nie jest przesądzone kto wie czy na przykład 
jeś li chodzi o bazary to również nie pojawi się kolejna koncepcja. Sprawy tego 
typu są otwarte, bo wszędzie tam, gdzie występują problemy jakby większej 
społeczności miasta to staramy się patrzeć na to jakby w sposób globalny a nie 
jednostkowy. 
 
Radna Alicja Obara 
Ja króciutko, pamiętam jak podejmowaliśmy uchwałę o tym by tam budować 
kolejny pawilon, w którym będą kupcy sprzedawać ubrania. Pamiętam, że jako 
jedyna byłam przeciwna i powiem Państwu tak: ja pochodzę z centrum 
mieszkałam tam czterdzieści parę lat i nie znam ani jednego człowieka, który 
mieszka w centrum i który uważałby, żeby kolejna hala, że tak powiem brzydko, 
z łachami jest w samym centrum potrzebna. Powiedziałam to tylko tak, żeby 
pokazać swoją opinię.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 10 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1250/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Ignacego 
Paderewskiego. 
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Do pkt. 8.33 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Yu Long Construction Spółka z o.o. w Kielcach 
prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza. 
Proszę Państwa jest to kolejny aport na dzisiejszej sesji, tym razem aport działki 
o powierzchni 1420m2 tym razem do Spółki miejsko – chińskiej Yu Long 
Construction. Ja pozwalam sobie tylko zaanonsować tą uchwałę, natomiast o 
szczegółach i sukcesach spółki opowie nam Pan Prezes Michał Chwaliński, jako 
uzasadnienie do uchwały. 
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Podziwiam Państwa, 
że tak długo wytrzymujecie, postaram się nie zabierać długo czasu. Ja 
przygotowałem taką krótką prezentację. Państwo dostaliście do swoich rąk 
katalogi spółki, to znaczy tego projektu który jest realizowany. Chciałem 
podziękować za to że podjęliście dosyć odważną decyzję ponad półtorej roku 
temu i powstała spółka. Operujemy w chwili obecnej na obszarze 1 ha tj. 10000 
m2 realizujemy w tej chwili osiedle mieszkaniowe wraz z częścią usługową. 
Wraz z osiedlem uczestniczymy w realizacji infrastruktury, która jest niezbędna 
w tym obszarze. To jest nowy obszar, to są łąki naprzeciw Pasażu 
Świętokrzyskiego. To co Państwo widzicie to są plany jak to osiedle ma 
wyglądać, tu na prezentacji mamy jeden ze slajdów. Łącznie na tym osiedlu 
powstanie 104 mieszkania, powierzchnia użytkowa to 7000 metrów. Ceny 
mieszkań, które były oferowane przez nasza spółkę zaczynały się od 3880 zł 
brutto, średnia cena sprzedaży bo kilku państwa pytało o to, to są 4200 zł, to są 
ceny wynikające, jakby państwo chcieli przejrzeć akty notarialne. Obecnie 
osiedle jest na takim etapie jak na załączonej fotografii i powstają. Jedne 
budynki są już wykańczane są już okna i są tynkowane, prowadzone są również 
prace wykończeniowe. Teraz kilka informacji takich organizacyjnych. Projekt 
wykonała kielecka firma Holder Projekt, wykonawca osiedla jest spółka MJ 
Bud, która również jest z Kielc i na osiedlu pracują podwykonawcy, którzy też 
są firmami kieleckimi. Chciałem powiedzieć, że na chwilę obecną mamy już 
sprzedaż 75% mieszkań po tym, jak ukazała się w gazetach informacja, że 
będzie głosowana taka uchwała. Nawet zaczęli się zgłaszać mieszkańcy miasta, 
co już chcieli się zapisywać już na kolejny etap co musieliśmy stwierdzić, że jest 



 119 

nie możliwe. Namawiam Państwa do tej odwagi żebyśmy mogli kontynuować 
to, ponieważ mieszkania sprzedają się dobrze. Mieszkańcy są zainteresowani, 
aby ta część miasta się rozwijała a uczestniczymy w budowie struktury, dróg  
i wodociągów, energetyki w tym obszarze miasta. A jeś li jest tam na tyle 
terenów, że jeszcze mogą się one rozwijać kiedyś w przyszłości nadal. Dziękuję. 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście ja pamiętam jakie to miałoby 
uzasadnienie do tej spółki, jakie to miały być bardzo tanie mieszania. Ja tylko 
przypomnę, że TBS pod przywództwem pana dyrektora Skowrona wykonuje  
w stanie wykończeniowym oczywiście w innym standardzie jak wykonuje 
budynki gdzie wartość była 2600 – 2700 zł i na dzień dzisiejszy nie przekracza 
3000 zł. Dzisiaj te mieszkania w tej spółce są grubo ponad 4000 zł 4200 zł, 
pewnie lokale użytkowe jeszcze droższe. Pytanie moje jest proste. Jakie 
korzyści ma z tego miasto. Gdyby dzisiaj te grunty, które dzisiaj mamy 
przekazać tj. 14000 m2 gdyby puścić na przetarg i puścić to ludziom, którzy by 
budowali to nie wiem czy miastu by się to bardziej nie opłacało a niżeli mieć 
udziały niecałe 50% i przekazywać spółce polsko – chińskiej, chińsko – polskiej 
te grunty. Ja tu za dużej logiki nie widzę. Gdyby nasze kieleckie firmy, a jest 
kilka UNIMAX, DORBUD i inne, gdyby nasze firmy takie otrzymały działki za 
darmo to nie wiem czy byśmy dużo taniej nie kupili tych lokali mieszkalnych  
i użytkowych. Dlatego mam wątpliwości czy należy dalej przekazywać te 
grunty tej spółce. Uważam, że powołanie tej spółki takim kapitałem nie 
włączając w to rodzimych firm świętokrzyskich a szczególnie kieleckim nie jest 
najlepsze.  
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia 
Panie Prezesie, ja przejrzałem dosyć wnikliwie ten folder. Przeglądaliśmy go 
razem z radnym Jackiem Wołowcem i powiem panu szczerze nie widzę ani 
jednej chińskiej twarzy w tym folderze tutaj. (…) Chińskie rączki, a tak 
poważnie. Ja mogę się tylko przychylić do tego o czym mówił Janek Gierada, 
bo to już taka godzina że nie będziemy sobie żartować. Czytałem również 
wywiad z Panem Prezydentem Lubawskim i mam go przed sobą na stronie 
Gazety Wyborczej i szczerze muszę przyznać, że dla mnie jest to takie dziwne  
i niezrozumiałe. To nie jest zarzut do Pana i proszę tego nie traktować osobiście, 
ale ja mówię jakby o studium przypadku. Z jednej strony dajemy działkę, która 
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jest warta 3 mln zł z tego mamy mieć dywidendę w wysokości 3 mln zł jeżeli 
ona taka będzie, jeżeli uda wam się to sprzedać. Stanowicie element gry 
rynkowej wśród innych kieleckich deweloperów i ja odniosę się tylko do tego 
wywiadu z Prezydentem Lubawskim bo szczerze mówiąc nie mogę tego pojąć. 
Jaka jest logika i gdzie jest uzasadnienie żeby zamiast sprzedawać działkę i mieć 
pieniądze już teraz i postanowić co z tymi pieniędzmi zrobić. Potrzeby lokalowe 
są spore w Kielcach, można by w Kielcach albo zbudować coś, chociaż wy się 
zajmujecie budową, albo kupić mieszkania dla osób, które czekają w kolejce od 
kilkunastu lat. Czekamy na dywidendę skoro nie sądzę, aby miasto Kielce miało 
jakikolwiek problem ze sprzedażą 2 hektarów gruntu, które można byłoby 
przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i tak dalej, i tak 
dalej. Jeżeli w jakiś sposób Pan postara się wyjaśnić to ja jestem nawet gotów 
się wstrzymać przy głosowaniu nad tą uchwałą inaczej będę przeciwko.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja chciałbym nawiązać 
do głosów moich przedmówców a szczególnie pana radnego Mariusza. Ja się 
dziwię, że on nie rozumie pewnych działań samorządu bo ja jako 
przedsiębiorstwa, studiów menadżerskich też nie rozumiem dlaczego miasto 2 
lata temu utworzyło spółkę „potworka”, których kapitał był bardzo niski bo 800 
tyś zł. Miasto tylko dało tam 15% wkładu. RPZ 20% i inwestor chiński, który 
miał być jakiś przeolbrzymi 65% to około 500 tyś zł, około pół miliona to ja 
przepraszam. Ta sala jest mocno wyludniona, ale na tej sali znalazłbym na tą 
chwilę kilka osób, które też by wyłożyły te pół miliona kapitału i robiło takie 
interesy ja bym się też chętnie zapisał na takie interesy. Chcę powiedzieć, że 
spółka zatrudnia ma 2,5 etatu, przyniosła przez 2 lata, 2/3 poniosła strat, 2/3 
kapitału założycielskiego i rzeczywiście po co nam był potrzebny inwestor 
chiński do zgarniania tych zysków w prawie połowie, jeżeli takie mają być. Bo 
tak pracownicy są polscy, działki dajemy miejskie, firma projektuje polska, 
buduje firma nie wiem czy wybrana w przetargu czy tak wybrana ale polska, 
wiec jest tylko jeden inwestor chiński. To po co jeszcze taki inwestor, nie wiem 
co ten inwestor w tej spółce nam daje? Ja w każdym bądź razie uważam, że 
miasto robi złe interesy i to jest jeden z gorszych pomysłów Pana Prezydenta 
Lubawskiego w tej kadencji i będę głosował przeciwko defraudacji miejskich 
pieniędzy w postaci przekazywania działek, kiedy jak tu zaznaczyli słusznie moi 
przedmówcy można te działki sprzedać i nie dzielić się zyskiem jeszcze z kimś 
przynajmniej w połowie. 
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Radna Katarzyna Zapała 
Ja przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć o ekonomiczne wyniki firmy. 
Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ mówiliśmy tu i Prezydent we 
wspomnianym wywiadzie też wspominał o dywidendach. Chciałabym wiedzieć 
ile w takim razie wyliczona jest dywidenda teraz a przypomnę, że jeżeli będzie 
wypłacona to zostanie wypłacona po raz pierwszy i jaki procent tej dywidendy 
zostanie przekazany miastu. A to z kolei jest istotna informacja, dlatego że 
słyszałam iż Prezydent, to znaczy przeczytałam, że Prezydent Lubawski planuje 
tę dywidendę przeznaczyć na budowanie bloków dla osób starszych. To jest 
pierwsza rzecz. Druga kwestia to chciałabym znać dokładne kwoty wkładu 
proporcjonalnie jaki miasto wprowadziło kapitał, jaki wprowadził inwestor 
chiński oraz jaki kapitał wprowadziło RPZ i nie chciałabym tylko słyszeć o 
hektarach ale również o kwotach już przeliczając hektary na złotówki.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Mam dwa pytania do Pana dyrektora. Po pierwsze czy do tej pory została 
wypłacona jakakolwiek dywidenda dla tej firmy, czy firma odniosła przez 1,5 - 
2 lata jakiekolwiek sukcesy, rozumie finansowe czy są jakiekolwiek zyski. To 
pierwsza sprawa. (…) ale ja bym prosił państwa radnych żebyście pozwoli mi 
skończyć wypowiedź. Druga sprawa – jaką mamy gwarancję wobec 
większościowego pakietu w tej spółce partnera chińskiego, że ta dywidenda 
zostanie skierowana w tą a nie inną stronę. Przypominam, o tym czy dywidenda 
będzie wypłacona decyduje walne zgromadzenie wspólników, której strona 
chińska ma przewagę.  
 
Radny Jan Gierada 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Czy widział ktoś żeby wyciągać pieniądze 
z konta jak ich się nie ma? Dywidendę wypłaca się z zysku a nie jak ma się 
stratę. Przewidywanie to, że się ma dywidendę dzisiaj już w lipcu po to żeby 
wziąć 14000 m2 jest błędem bo to się robi na koniec roku. A skąd pan wie, że 
będą jakiekolwiek zyski ? Takie prognozowanie jest ślepe. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden fakt. Żebyśmy się, że tak powiem nie 
egzaltowali, że to jest chiński udziałowiec mógłby być równie dobrze niemiecki 
i portugalski i każdy inny to jest jedna sprawa. Natomiast co miasto w tym 
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momencie jaki interes robi. Praktycznie rzecz biorąc w interesie miasta jest żeby 
były tereny budowlane i żeby jakiś deweloper wybudował mieszkania. To 
praktycznie rzecz biorąc nie jest takie proste bo tych terenów pod budownictwo 
brakuje, natomiast my w tym momencie mamy do czynienia z firmą która 
dodatkowo zatrudnia naszych pracowników, zatrudnia firmy polskie. Tu nie ma 
czain tau tylko po prostu polskie firmy do budowy tych budynków zatrudniane. 
Ale ja mówię tylko o faktach, bo z tych wypowiedzi słyszę, że jakieś jest 
uprzedzenie że jest jakiś obcy inwestor. To nie jest akurat problem sam w sobie, 
tylko chodzi o to że budujemy budynki mieszkalne. To że my mamy jakiś udział 
minimalny i minimalne będziemy mieli z tego tytułu zyski to jest sprawą 
zupełnie drugorzędną. Nie będziemy mięli strat, natomiast będziemy mieli 
praktycznie rzecz biorąc wybudowane budynki mieszkalne. Co z tego że pan 
Grzyb czy jakiś inny wziąłby się za budowanie na tej samej zasadzie tych 
terenów, czy to cokolwiek by zmieniło również by powstały budynki 
mieszkalne, również by polskimi rękami zostały wybudowane. Miasto by z tego 
tytułu praktycznie rzecz biorąc nic nie straciło. A teraz sytuacja ze sprzedażą 
działki. No tak, no można sprzedać ją. Tylko teraz z tej kasy, którą my 
weźmiemy za tę działkę jak tutaj sugerowali moi przedmówcy nie wybudujemy 
następnego budynku bo miasto nie jest inwestorem, które będzie budował, tylko 
też musi to zlecić i ta kalkulacja nijak, że tak powiem nie obraca się przeciwko 
temu deweloperowi. Po prostu powstaną budynki mieszkalne wybudowane 
przez jakiegoś dewelopera nieważne że chińskiego. Będą miejsca pracy, będą 
mieszkania i praktycznie rzecz biorąc argumenty, które tutaj słyszę bo ja nie 
jestem akurat szalonym zwolennikiem chińskiej spółki. Ale praktycznie rzecz 
biorąc uczulenie, które tutaj daje się zauważyć wydaje mi się, że merytorycznie 
nie pasuje do podejmowanego tematu, bo praktycznie chodzi o budownictwo 
mieszkaniowe. Dziękuję bardzo. 
 
Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  
i Zdrowia 
Pani Przewodnicząca ja sobie pozwoliłem, bo otwarłem ten wywiad pozwoliłem 
zgłosić do głosu, państwo są osobami rozumnymi inaczej by wam ludzie nie 
zaufali. To jest na stronie Gazety Wyborczej rozmowa zdaje się Ziemowita 
Nowaka z Panem Prezydentem Lubawskim. Ja państwu przeczytam tylko dwa 
wersy, dwa zdania z tej rozmowy: „wcześniej przekazaliśmy 2 hektary po to 
żeby powstały tam mieszkania. Będzie ich ponad 100 i prawie wszystkie są już 
sprzedane. Gdy budowa tego osiedla zostanie zakończona a mieszkania zostaną 
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sprzedane jako miasto możemy liczyć na 2 -3 mln dywidendy, czy zwróci nam 
się wartość tej wniesionej już działki”. Jakbyśmy ją sprzedali to byśmy te 
pieniądze raz wzięli i koniec, a tak to działka jako wkład miejski zostaje  
w spółce, a za dywidendę możemy wybudować mieszkania dla np. starszych 
ludzi. Proszę państwa jeżeli ktoś w tym cytacie z Panem Prezydentem 
Lubawskim widzi chociaż grama logiki to niech głosuje za przekazaniem po raz 
kolejny tej spółce miejskich gruntów, ja nie widzę tutaj grama logiki. Dlatego, 
że gdybyśmy 2 lata temu, czy 3 lata temu zamiast przekazywać tę działkę 
aportem sprzedali i 2 czy 3 bańki, póki co jeszcze nie wpłynęły do budżetu 
miasta i niewiadomo czy wpłyną. Bo tak jak powiedział pan radny Karyś być 
może większościowy udział zdecyduje o innym przeznaczeniu dywidendy. To 
może być tak, że miasto te 2 lub 3 miliony wpłaciło na lokatę to przy 
minimalnym oprocentowaniu w tym momencie mielibyśmy konkretny zysk. 
Tak to nie wiemy nawet, proszę pamiętać wartość gruntów wtedy była o wiele 
wyższa niż w chwili obecnej. Więc jak ja czytam tego typu wywody gdzie tu 
sens, gdzie logika. To może zróbmy w ten sposób jak powiedział Janek Gierada 
sprzedajmy te działkę. Weźmy raz te pieniądze i tak będziemy z tego czerpać 
korzyść w postaci podatku gruntowego bądź podatku od nieruchomości jeżeli 
kupi ją deweloper i coś tam zbuduje i będziemy przynajmniej wiedzieć czym my 
się gospodarzymy. A tak to ja nie widzę żadnego sensu i logiki dalej wspierania 
tego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o to co powiedział pan radny Marcinkowski 
powiem panu uczciwie, dla mnie to tak naprawdę miasto może tworzyć spółkę 
nawet z Pakistańczykami, Talibami i jeś li to miastu przyniesie – przepraszam 
wyostrzam specjalnie, bo nie chciałbym aby w wypowiedziach radnych i jeżeli 
kiedykolwiek rozmawiamy o jakichkolwiek interesach z obcokrajowcami, które 
miasto robi pojawiał się jakikolwiek element, który dotyczy nacji tychże 
kontrahentów. Nam jako radnym powinno zależeć na zabezpieczeniu interesu 
miasta. Jeżeli zabezpieczają ich chińczycy to ja będę za tym głosował, jeżeli 
zabezpieczą je amerykanie to również będą za tym głosował. Natomiast nie 
widzę sensu i logiki takiego postępowania, bo pojawiło się tutaj słowo 
niegospodarność. Ja nie jestem ekonomistą nie wypowiem tego słowa, ale 
gdzieś mi się ono w tyle głowy kołacze. Dziękuję. 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Krótki głos ad vocem pana radnego Marcinkowskiego, myślę że pan radny 
Marcinkowski nie bardzo posiada wiedzę na temat funkcjonowania inwestycji 
mieszkaniowych nie tylko w naszym mieście ale w ogóle. Bo panie radny 
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zbudowanie dzisiaj osiedla przez firmy deweloperskie rodzime czy firmy 
budowlane rodzime to jest żaden problem na działce, którą by te firmy kupiły od 
miasta, a rywalizacja o te działki spowodowałaby, że ta działka nie poszłaby by 
po tej wycenie, ale po cenie dużo większej której nigdy nie odzyskamy 
przekazując tej dziwnej spółce miejsko – zielenio – podobnej. Chcę powiedzieć, 
że nie tak dawno z tej mównicy pan dyrektor Pietrzyk powiedział, że miasto nie 
jest deweloperem a z tego wynika, że w jakimś stopniu chce być a się figę na 
tym zna. Dziękuje.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Szanowni państwo, ja tutaj też w trybie pewnego rodzaju ad vocem w stosunku 
do pana radnego Zbyszka Marcinkowskiego. Panie radny to nie chodzi o to, że 
akurat partnerami miasta są chińczycy, to nie chodzi o to, że partnerami mogliby 
być jakakolwiek inna narodowość nawet Polacy, chodzi o pewną 
transparentność. Szczerze mówiąc dziwię się panie – jako radny Platformy 
Obywatelskiej, która niedawno jeszcze na tej sesji mówiła, że wszystko 
powinno być czyste i jasne w drodze przetargów, pewnych uregulowań 
transparentnych właśnie w tej chwili zachęca nas do tego żebyśmy jakby 
omijając wszystkie procedury przekazali kolejne grunty firmie jak wiem nie 
przyniosła żadnego zysku. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo proszę 
żebym uzyskał odpowiedź na te dwa pytania, które zadałem bo to jakoś w trybie 
naszej rozmowy o tym zapomnieliśmy chyba. Dziękuję.  
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja bym chciała uzupełnić w sumie pytania, które zadałam wcześniej o jeszcze 
jedno pytanie. Biorąc pod uwagę iż mamy w polityce naszej system 
demokratyczny, a w gospodarce kapitalistyczny to tak sobie myślę, może jest 
czas, aby spółka w jakiś sposób matką chrzestną jest miasto czyli dało ten 
kapitał i skoro mówimy tu o tym, i Prezes zapewnia i Prezydent że będą 
dywidendy czyli będą zyski to może jest sens aby ta spółka usamodzielniła się 
od miasta i zyski swoje przeznaczyła na zakup gruntów w sposób zupełnie 
czysto rynkowy. To jest jedna kwestia. I moje pytanie, dlaczego Prezes i zarząd 
spółki rezygnuje z takiej drogi otwartości rynkowej. I jeszcze mam takie pytanie 
ogólne bardzo, nie wiem czy Prezydent Sayor mi odpowie na to dzisiaj, ale 
mówi tu o tym, abyśmy wspierali małych przedsiębiorców. Dzisiaj mieliśmy 
taką uchwałę, bo oni są rodzimymi kupcami, mówi się też o tym abyśmy 
wspierali dużą spółkę deweloperską, no bo jest tam kapitał miasta. Ja mam 
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pytanie czy ktoś w urzędzie miasta naszym kieleckim stworzył jakieś zasady 
kogo miasto powinno wspierać. Który przedsiębiorca zasługuje na wsparcie, a 
który nie. Bo zaczynam się już mylić i tracić rachubę kto tak naprawdę 
zasługuje na nasze wsparcie, a kto nie.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja tylko w woli formalności. Było tych 
pytań wiele, na razie prowadzimy dyskusje nie znając odpowiedzi na żadne z 
tych pytań. Ja się powstrzymałem bo chciałem również zadać jakieś pytania, ale 
mam nadzieje że uzyskamy najpierw odpowiedź na te które padły, no bo 
kwestia wkładów, kto ile wnosi, skąd się biorą pieniądze spółki chińskiej przez 
dwa lata, czy ona pokazała na rynku polskim i międzynarodowym. Dowiedzmy 
się najpierw o co chodzi a tak ad vocem co do niektórych, to chciałbym 
powiedzieć. Scyzoryk otwiera się w kieszeni jak raz słyszę o transparentności a 
przegłosowaliśmy wcześniej co transparentne nie jest. Dlatego się wstrzymałem. 
Ja z zasady jestem przeciwko przekazywaniu czegokolwiek spółdzielniom 
mieszkaniowym, deweloperom, każdemu również takim spółkom bo dawno 
podkreślam i państwo to słyszeliście – każdy powinien na wolnym rynku brać 
udział w przetargu, aukcjach i tak dalej, wtedy mamy transparentność. A jak się 
przekazuje komuś wolności, nie wolności, cudzoziemcom, nie cudzoziemcom 
coś to zawsze będzie podejrzenie że coś jest na rzeczy. Może sprzedajmy w 
uczciwym otwartym przetargu i wtedy sprawa będzie oczywista. Tak było ze 
spółdzielniami mieszkaniowym tak jest z tą spółką, wolnością i tak dalej. 
Dziękuję.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Ja właściwie ad vocem do moich przedmówców. Nie będę tutaj wyciągał 
argumentów, które już padły przez mojego przedmówcę o tej transparentności 
panie Jarku, ponieważ wybitnie nie transparentna była poprzednia decyzja. Ja 
chciałbym również i oczekuje na odpowiedzi pana Prezesa Spółki, bo z góry 
zakładacie że nie będziemy mieli żadnej dywidendy bo właściwie z góry jest to 
kiepski interes, może was to mile zaskoczy gdy ta dywidenda będzie po roku 
rozliczeniowym właśnie dzielona. Tak, że nie dzielmy skóry na niedźwiedziu i 
nie przypisujmy komuś cech, których nie posiada. Wysłuchajmy po prostu 
Prezesa Spółki. Dziękuję bardzo. 
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
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Szanowni państwo ponieważ wielokrotnie próbowano mnie wywołać do tablicy 
w tej poprzedniej sprawie ja chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o poprzednią 
uchwałę nie zabierałem głosu. Ale odpowiem w tej chwili to co pewnie pani 
rada Zapała chciałaby usłyszeć, przynajmniej powiem o swojej koncepcji 
wspierania przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Otóż powinniśmy, moim 
zadaniem wspierać słabych i początkujących, tych przedsiębiorców którzy sobie 
z trudem radzą na rynku bardzo surowym dla nich, natomiast powinniśmy być 
maksymalnie bezwzględni jeżeli tak to można powiedzieć dla dużych firm, 
które radzą sobie doskonale bez wsparcia miasta. Miasto nie jest deweloperem 
nie jest biznesmenem, który musi zawierać tylko i wyłącznie dobre korzystne 
transakcje. Czasem trzeba wesprzeć tych kupców, czasem trzeba wesprzeć ludzi 
chorych, czasem trzeba wesprzeć kogoś kto być może w inny sposób nie daje 
sobie rady. I taka jest moja opinia w tej sprawie. Co innego jest wspierać 
drobnych kupców, co innego jest wspierać olbrzymie firmy. Dziękuję.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Powołaliśmy tę spółkę podczas jednej z sesji Rady Miasta kiedyś tam, a dzisiaj 
większość osób jest przeciwko. Po co poodnosiliśmy ręce, po co głosowaliśmy. 
Ja mam tylko takie pytanie, dziękuje.  
 
Robert Siejka Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Dziękuje pani Przewodnicząca, miałem nie zabierać głosu, ale przed chwilą głos 
radnego Burzawy mnie do tego sprowokował, bo ja pamiętam tę sesję doskonale 
i swoje uwagi które artykułowałem, i tłumaczenie pana Prezydenta 
Lubawskiego, po co tę spółkę powołujemy i w jaki sposób radnych starał się 
przekonać do podjęcia decyzji. Otóż Pan Prezydent mówił, że to będą tanie 
mieszkania dla kielczan. Padały nawet konkretne kwoty za metr kwadratowy, 
zachęcam sięgnijmy do protokołu z tej sesji, to sobie przeczytamy tam było 
jakieś 3000 zł za m2. Dzisiaj okazuje się, że Pan Prezes mówi, że średnio metr 
kwadratowy tego mieszkania to 4200 zł a są i droższe z tego co rozumiem to jest 
średnia cena. Miasto daje tak naprawdę za darmo grunt wchodząc aportem do 
spółki, za ten sam grunt czy ten sam grunt po przeciwnej stronie – pan radny 
Gągorowski miał pretensje o spółdzielnie mieszkaniowe, ale spółdzielnie 
mieszkaniowe to płacą za grunty wyjątek od reguły stanowi tylko taki, że w 
drodze bezprzetargowej ten grunt rada im przyznaje. A tak naprawdę to biegli 
dokonują wyceny i spółdzielnie za te grunty płacą i średnio jest to około 
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dodatkowego kosztu jest około 200 zł za metr kwadratowy mieszkania tyle płaci 
spółdzielnia więcej niż w przypadku kiedy spółka dostaje ten grunt aportem za 
darmo. To jest różnica 200 zł. I ja wtedy na sesji mówiłem panie radny, że ja od 
roku mieszkam w bloku spółdzielczym metr kwadratowy mieszkania wówczas 
kiedy tę spółkę powoływaliśmy w Domatorze kosztował 3790 zł., dzisiaj 
kosztuje 4200 zł czyli mniej więcej tyle samo ile kosztuje m2 mieszkania 
budowanego przez tę spółkę o której dzisiaj mówimy. Gdzie jest ten grunt w 
tym wszystkim, skąd te kwoty są takie same. Więc tu są nasze wątpliwości. 
Dziękuje.  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Widzę, że wszystkim brakuje pewnej 
kwoty, wkładu. I teraz to o co pytała pani radna. Otóż spółka jest spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością o określonym kapitale. Obecnie ten kapitał to 
jest 5 mln 100 tyś zł z jakimś haczykiem musiałbym sięgnąć głęboko do 
dokumentów. Te 5 mln zł to jest zarówno wkład miasta w postaci gruntu jak i 
wkład finansowy czystej gotówki włożonej przez udziałowców pozostałych. 
Większość tego wkładu poniósł inwestor zagraniczny. I teraz państwo, 
mogliśmy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza -można było tę działkę wystawić na 
sprzedaż. Powiedzmy, że ta działka którą państwo wnosili wcześniej była 
wnoszona w kwocie jeżeli dobrze pamiętam 2.600.000 zł i taki był wkład 
miasta. Mogliście państwo zadecydować o jej sprzedaniu, mogliście zrobić 
jeszcze drugą rzecz i którą zrobiliście i uważam, że to była słuszna decyzja. 
Zostało to wniesione do spółki to nie zginęło te 2.600.000 zł są wartością spółki 
w czystym kapitale i teraz kiedy my realizujemy projekt za 22 mln zł bo cały 
projekt, przepraszam za 33 mln zł realizujemy cały projekt osiedla i taką on 
wartość jakby sam w sobie. Te 5 mln nagle nie znika możecie państwo – 
udziałowcy mogą podjąć decyzję o obniżeniu tego kapitału i państwo w czystej 
żywej gotówce dostajecie i dywidendę i te pieniądze. Spółce nie są potrzebne 
takie wysokie kapitały, jeśli byśmy pozyskali kolejną działkę o to samo możecie 
państwo zwrócić w sposób formalny tak do udziałowców z prośbą, aby na 
walnym zgromadzeniu podjęli decyzje o obniżeniu kapitału, bo jest to słuszne. 
Ja jako członek zarządu już zwróciłem uwagę udziałowcom, że kapitał w takiej 
wysokości nie jest potrzebny spółce do dalszego rozwoju jeżeli będzie 
wniesiony kolejny aport. Tym samym spółka, my w roku 2010 przewidujemy 
zysk w spółce. Było jedno pytanie jak będzie on podzielone, otóż zostanie on 
podzielony proporcjonalnie do udziałów ale za zgodą wszystkich udziałowców 
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takie są zapisy pomiędzy, zabezpieczyło się miasto żeby ktoś nie podejmował za 
nich uchwały. Czyli sprzedanie nieruchomości, zyski, te rzeczy najważniejsze 
da funkcjonowania spółki z o.o. one są specjalnie obwarowane.  
Może kolejne pytanie – może jeszcze o korzyściach wynikających z tego i 
jeszcze raz podkreślę te pieniążki, które zostały wniesione w postaci wkładu 
niepieniężnego a rzeczowego czyli w postaci gruntu one nie znikają, one są w 
spółce, one są własnością właścicieli czyli udziałowców a tym samym i miasta i 
jeś li będzie taka decyzja, ponieważ cały projekt to nie jest tylko te 5 mln zł. 
Proszę zobaczyć realizujemy projekt, którego wartością jest 33 mln zł. My 
mamy jeszcze „jednego udziałowca”, którym jest bank. Bank zaufał 
udziałowcom i np. bardzo wnikliwie przeanalizował cały projekt pod względem 
merytorycznym i finansowym. Te pieniądze nie zniknęły dywidenda i zysk, bo 
widzę że wszystkim państwu tu tego brakowało i wszystkim się wydaje, że ktoś 
komuś coś dał. Nikt nikomu nic nie dał. Państwo mogliście podjąć dwie 
decyzje. Mówię jeszcze raz, albo to przekazać w formie aportu rozwijać i mieć z 
tego zyski i jeszcze mieć ten kapitał. Ten kapitał się tylko zmaterializował czyli 
on przeszedł z formy pieniężnej jakby do niepieniężnej. Jeżeli będzie obniżenie 
kapitału to państwo dostaniecie te pieniążki w postaci jeżeli udziałowcy 
podejmą taką decyzje. Co do celów jakby jeszcze społecznych. Naprawdę 
ciężko znaleźć dewelopera, ja to dzisiaj opowiadałem takiego, przychodzą 
mieszkańcy miasta i oni nie uważają że te ceny są jakieś niskie, przepraszam 
specjalnie wysokie. Mieszkania ceny zaczynały się od 3990 zł w tym samym 
okresie jak pan radny nabywał mieszkanie o którym pan mówił za 3700. W 
chwili obecnej średnia cena rzeczywiście wychodzi 4200 zł. Gdyby udziałowcy 
podjęli decyzję, że nie pracujemy na dywidendę, nie chcecie państwo tej 
dywidendy dla realizacji jakiś innych celów pewnie można by posprzedawać te 
mieszkania taniej, ale wtedy byśmy zdenerwowali naszych potencjalnych 
konkurentów, którzy są i silniejsi i mocniejsi na rynku. Chyba że pominąłem, to 
proszę państwa zadajcie jakieś pytania, bo może coś pominąłem w toku mojego. 
(…) Powiedziałem, sprawy kapitałów, dywidendy, podziału zysków są 
obwarowane i tutaj poprzez akt notarialny i poprzez spółkę z tego co pamiętam. 
Tak, że nie może nikt podjąć decyzji że „nie bierzemy”. Proszę sobie wyobrazić, 
że udziałowiec, który wniósł określone pieniądze on powie nie to będziemy 
rozwijali tę spółkę w nieskończoność, będziemy ten kapitał mnożyli, mnożyli i 
nigdy go nie wzięli. Nie spodziewajmy się takiej decyzji, czyli jeś li i 
udziałowiec weźmie pieniądze to i weźmie miasto pieniądze. Nie da się tak 
zrobić, aby wziął jeden albo nie drugi. Tutaj jesteście państwo zabezpieczeni. A 
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te brakujące pieniądze o których pan Mariusz mówił to jest tak, że one nie 
zniknęły one są w kapitale. One są takim dobrem, które istnieje. Możemy je w 
jakiś sposób pomnażać.  
 
Radny Jan Gierada 
Spółka sprzedaje z gruntem lokatorom , więc sprzedaje się z gruntem, więc tych 
gruntów miasto już nie ma, bo już jest sprzedany ten grunt lokatorowi 
Kowalskiemu. To jest raz. Po drugie, Panie Prezesie, czy miasto zainteresowało 
innych wykonawców deweloperów, których jest sporo na terenie Kielc. Bo 
według mojej wiedzy rozmowę, jaką ja przeprowadziłem z trzema, bardzo 
chętnie by każdy otrzymał i wziął taką działkę i sprzedawał ludziom mieszkania 
po 4200 czy 4400 zł tak jak sprzedaje wasza spółka. Ale miasto tylko 
ograniczyło się do chińskiej spółki. A inni są zdenerwowani, że nikt ich nie 
dopuścił w ogóle żeby mogli wejść. Chętnie by weszli również w taką spółkę z 
zielenią z miastem, żeby otrzymali grunty za darmo. Ale nikt tego nie uczynił.  
A pytanie brzmi czy pan to potwierdza?  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
Ja jako członek zarządu zostałem powołany przez udziałowców do tego, aby tą 
spółką zarządzać w sposób odpowiedni i taki przynoszący im korzyści 
finansowe. Zarówno miastu jak i pozostałym udziałowcom. To pytanie bardziej 
skierowane do udziałowców – do miasta, o co pan pytał pozostałych jak gdyby 
partnerów, dlaczego został wybrany taki partner a nie inny. Natomiast jeś li pan 
mówi, że ktoś komuś coś da. Nikt nikomu nic nie daje. I to pytanie, gdzie są te 
środki, gdzie jest ta działka, że ta działka została sprzedana. Ten kapitał w 
formie niepieniężnej on się jak gdyby zdematerializował z części materialnej na 
część finansową. On jest jakby częścią kapitału, który może został wypłacony. 
Natomiast pewnie tak, miasto mogłoby czekać 10 lat czy 5 lat, nie sprzedawać, 
czekać aż wartość tych gruntów w mieście zdrożeje i zrobić coś za 5 czy 10 lat. 
No nie wiem, ale nie usatysfakcjonowalibyśmy tych mieszkańców, którzy 
przyszli i tych mieszkańców, którzy się zapisali na kolejne mieszkania. Jeszcze 
pan pytał o lokale. Lokale też nie są specjalnie drogie, bo lokale są po 4100 
netto co wszystkim wydaje się, że są strasznie tanie i są dostępne. Gdyby ktoś z 
państwa był zainteresowany to zapraszam. Mam bardzo ciekawy lokal. A ja 
mówię o cenie netto 4100 zł w przypadku lokali dodając VAT to będzie 4800 – 
4900 zł brutto. I to jest bardzo niska cena jak na nasze miasto jeś li chodzi o 
lokale użytkowe. Tak jak mówię lokale są jeszcze dostępne, mieszkania jest ich 
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coraz mniej. Mamy listę zapasową na następny projekt jeśli taka wola będzie, 
żeby spółka kontynuowała to. Dziękuje państwu.  
 
Pan Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Panie Prezesie jeżeli można o wyjaśnienie następujących spraw. Po pierwsze jak 
wynika z ostatnich dwóch bilansów spółka poniosła na podstawie tych bilansów 
stratę prawie 650 tyś zł. Mamy już pół roku, czy może pan wyjaśnić jakie spółka 
ma za pół roku obrachunkowego 2010 jaki wynik planuje na koniec roku 
obrachunkowego 2010. Kolejne pytanie jaki jest skład osobowy spółki, bo ja 
rozumiem 2,5 etatu to pan jako Prezes i jeszcze ktoś i jeszcze 0,5 etatu. I 
najbardziej zasadne pytanie jaka jest rola tego wspólnika zewnętrznego, bo tutaj 
jakby odpowiadając czy nawiązując do pytania pana Władysława Burzawy, że 
podejmując decyzje o powstaniu spółki szuka się głównie kapitału. A tu 
wygląda na to, że kapitał na ten projekt warty ponad 33 mln zł spółka uzyskała 
jednak z kredytu bankowego, który jest oprocentowany i podwyższa wartość 
wykonania inwestycji i również wartość metra kwadratowego mieszkania.  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
Od strony księgowej pomimo, że mamy zaawansowane prace, pomimo 
mieszkańcy czyli klienci powierzyli nam już swoje środki, które są deponowane 
do banku zysk będziemy mogli dopiero zaksięgować na koniec roku, kiedy 
wykończymy te mieszkania i dostaniemy pozwolenie na użytkowanie i 
będziemy mogli prowadzić. Wcześniej z tej części kapitału, która była 
finansowana prowadziliśmy prace projektowe, prace przygotowawcze związane 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę tego obiektu. I tym samym nie jest 
możliwe, czy nie było możliwe abyśmy wykazali jakiekolwiek zyski ponieważ 
ponosiliśmy koszty i kiedy budowa będzie zakończona i rozliczona 
przewidujemy okreś lony zysk za rok 2010 czyli będzie mógł być jakby do 
wypłaty w roku 2011. Przewidujemy zysk jakby z tego projektu, zysk brutto na 
poziomie kapitałów czyli około 5 mln zł, a tym samym udziałowcy będą mogli 
dostać dywidendę w postaci gotówki przypominam cały czas o tym co jest 
jeszcze o tych brakujących 2 mln zł o które pan radny Mariusz Goraj pytał. W 
spółce są zatrudnione 4 osoby, natomiast wszystkie prace realizujemy poprzez 
zewnętrzne firmy i tak jak wspomniałem generalnym, głównym wykonawcom 
jest firma MJ BUD z Kielc i są jeszcze inni podwykonawcy, są to firmy jest ich 
kilkanaście są podwykonawcami. I jeszcze o kapitał pan pytał? O bank i kapitał. 
No to jak mówię, rola wspólnika zewnętrznego sprowadza się do tego, że wniósł 
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jak gdyby wkłady pieniężne do spółki w postaci czystego kapitału. Ten kapitał 
tak jak mówię składa się z gruntu i z środków pieniężnych to jest 5mln 100 tyś 
zł kilkadziesiąt jeszcze na końcu został wniesiony. Natomiast bank, jeszcze nie 
musieliśmy korzystać z banku ponieważ sprzedaż tych mieszkań naprawdę idzie 
doskonale cały czas korzystamy z środków, które są wpłacane od klientów. 
Jeszcze nie musieliśmy korzystać z banku natomiast bank znacząco nie 
zniszczy, ten planowany zysk i tak uwzględnia te opłaty czy odsetki, które 
będziemy musieli z banku pobrać. To jest dobry wynik. (…) Jeżeli mają 46,2% 
przepraszam miasto ma w tej chwili 46,21, RPZ ma 3,10/10 % to udziałowiec 
chiński ma około 51,5% tym samym musiał wnieść 2,5 mln zł czyli troszkę 
więcej niż kilkaset tysięcy więcej niż wniosło miasto proporcjonalnie do 
udziałów jak to w spółce z o.o. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja tylko przypomnę pytanie, bo Pan Prezes pominął, dlaczego zarząd nie 
podejmie decyzji żeby się jednak usamodzielnić od decyzji radnych, ponieważ 
tak jesteśmy wszyscy pewni że spółka będzie miała zysk by ten zysk przekazać 
na zakup gruntów na rynku tak zwyczajnie.  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
W kompetencjach spółki z o.o. nie leży decyzja o tym, kto jest udziałowcem,  
a kto nie jest. Gdyby udziałowcy chcieli podjąć jakąś decyzję nie wiem  
o odkupieniu udziałów o przejęciu udziałów, o zbyciu udziałów, tu form jest, 
kodeks przewiduje kilka na taką sytuacje, to tylko jest wyłącznie decyzja 
walnego zgromadzenia, a nie decyzja zarządu. Tak, że przykro mi.  
 
Radna Katarzyna Zapała ad vocem  
Tak, owszem, ale jeżeli ja się raczej z taką techniką spotkałam, że jeżeli 
dywidendy na rozwój firmy i w tym przypadku albo na kapitał zapasowy  
i w tym przypadku moglibyśmy coś takiego uczynić jeżeli mamy dywidendę to 
spółka jakby chcąc być poważnym podmiotem na rynku mogłaby się 
usamodzielnić i dywidendę przeznaczyć na inwestycję i np. zakup gruntów na 
rynku nie prosząc o żadne aporty, tak naprawdę.  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
A w tym sensie to oczywiście, ale tak jak mówię również co do polityki 
zarządzania nieruchomościami w spółce to też jest kompetencja walnego 
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zgromadzenia, natomiast z punktu praktycznego oczywiście w przyszłości jest 
to możliwe. Czemu nie. Ale mając na uwadze to, że miasto, ja będąc na walnym 
zgromadzeniu wniosę uchwałę o wypłacie dywidendy dla udziałowców. Po 
pierwsze ponieważ spółka nie potrzebuje takiego kapitału i dlatego jeś li będzie 
się rozwijała w tym kierunku o którym myślimy.  
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Panie Prezesie ja jednak chytrzej wykorzystam pytanie, serdecznie dziękuje za 
odpowiedzi, które Pan udzielił bo wynika z nich czarno na białym, że tak 
naprawdę kapitał do tej spółki dostarczają przyszli właściciele mieszkań, a nie 
ten zewnętrzny udziałowiec. I druga odpowiedź, którą uzyskałem, że 
wystarczyło zainwestować przez przypadkowego inwestora 2,5 mln zł żeby  
w pierwszej dywidendzie te 2,5 mln odzyskać. Gratuluję interesu miastu, a pan 
tylko zarządza spółką do której został pan powołany i nie ma żadnych 
zastrzeżeń do pana działalności. To podziękowanie było.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Po raz drugi dlatego, że pojawiła się nowość i chciałbym, bo pan Prezes 
powiedział, ja nie jestem w Komisji Gospodarki Komunalnej ani innej, która 
miała tego typu wiedzą w związku z tym zapytam, bo teraz to usłyszałem, że 
kapitał zewnętrzny tak to nazwijmy ma ponad 50% a wcześniej powiedział, że 
miasto będzie miało prawo decydować o przeznaczeniu środków np. na 
dywidendę i w związku z tym chciałbym zadać precyzyjne pytanie żebyśmy to 
zapisali do protokołu żeby zostało to nagrane. Moje pytanie brzmi: czy w 
umowie spółki z o.o. zostały zawarte możliwości i które gwarantują 
udziałowcowi mniejszościowemu dysponowanie środkami np. jako kapitał 
zapasowy, jako wypłatę dywidendy czy przeznaczenie środków na inwestycję. 
Bo z tego co pan Prezes powiedział tak jest, chciałbym się dowiedzieć czy to 
potwierdza. Tyle, zapiszmy. 
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Ja tutaj chciałem odnieść się do wypowiedzi radnego Jarosława Karysia  
o transparentności, o Platformie, o czymś tam jeszcze. Chcę panu przypomnieć, 
że to pańskie ugrupowanie zawarło z Samorządem 2002 koalicję i głosowało 
wszystko łącznie z papierem toaletowym. Przepraszam mam prawo to 
powiedzieć, bo Jarosław Karyś jakby zapomina kto stanowi tutaj większość. 
Kiedyś nam powiedziano, że jest to arytmetyka 10 + 6 i ten kto ma arytmetykę 
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ten tym rządzi. Dziwi mnie dzisiaj tak radykalna zmiana postępowania, to jest 
po pierwsze. Teraz po drugie. Ja jestem humanistą i może się pogubiłem, ale 
zrozumiałem tyle z tego, że miasto jest udziałowcem mniejszościowym, który 
wniósł właściwie połowę kapitału. Wobec tego jaki sens jaka logika miasta. 
Dziękuję bardzo.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Wniosek o zamknięcie dyskusji na ten temat. Radni są tak zmęczeni, że nie 
słuchają tego co mówi Prezes. Była mowa, że w umowie spółki jest zawarta 
klauzula, która mówi, że każdy podział jakichkolwiek środków musi uzyskać 
zgodę wszystkich udziałowców. Za chwilę, za 10 minut znowuż będą pytali o to 
samo, bo jesteśmy zmęczeni. Nawzajem sobie przeszkadzamy. Wnoszę o to, 
abyście państwo zamknęli dyskusję w tym punkcie.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Ja bym prosił, abyśmy tej jednej osobie panu Gorajowi dali możliwość  
i ewentualnie kolejnym, którzy by mieli pytania, bo to nie jest błaha sprawa i ja 
dlatego zapytałem precyzyjnie o zapisy bo pan Prezes nic takiego nie 
powiedział, można to sprawdzić w protokole. Powiedział, „u notariusza” to nie 
jest to samo co umowa spółki – tego nie powiedział, lub innych. Ja chcę 
usłyszeć czy tego typu zapisy są w umowie spółki.  
Pani Przewodnicząca ja dobrze wiem, że umowa spółki musi być w formie aktu 
notarialnego, ale nie wyklucza to innych aktów notarialnych. Dlatego pytam czy 
to jest umowa spółki. Przecież ja rozumiem i wszyscy rozumieją o co tu chodzi. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Joanna Grzela  
Wniosek został wycofany.  
 
Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Nie do spółki tylko do wypowiedzi pana radnego Machnickiego. Panie radny, 
pan powiedział, że jest pan humanistą ja tutaj wielokrotnie na tej sali 
powtarzałem, że czym mniej polityki w samorządzie tym lepiej dla samorządu  
i dla mieszkańców danego miasta. Jednak bym prosił, żeby pan czasami 
zastanowił się wypowiadając ocenę innych klubów, innych radnych, ocenę 
polityczną bądź też zachowania na tej sali. Myślę, że no wie pan możemy się 
przerzucać błotkiem, ale nie jest to w pana intencji jako człowieka kulturalnego 
i człowieka oświeconego i też nie chciałbym, aby nas skłonił do tego żeby stało 
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się to naszą intencją. Wielokrotnie na tej sali powtarzaliśmy że będziemy 
popierać wszystkie akty prawne i propozycje aktów prawnych bez względu na 
to, kto je zgłasza jeżeli one będą służyły miastu. I nie zdarzyło się przez te 
cztery prawie lata, żebyśmy poparli bądź odrzucili jakikolwiek akt normatywny, 
który tutaj uchwalamy, tylko i wyłącznie dlatego że został zgłoszony przez 
kogoś kto nie był formalnie z nami w koalicji. W związku z powyższym bardzo 
pana proszę żeby na przyszłość powstrzymał się pan od tego typu konkluzji. 
Dziękuje bardzo.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Ad vocem do wystąpienia kolegi Mariusza Goraja. Chciałbym zmierzyć nieco 
rację i poprosić kolegę zamiast pouczania, aby wykonał to samo do swojego 
kolegi, który rozpoczął tę dysputę dzisiaj, ja jej nie rozpoczynałem, może ją 
nieco podgrzałem i bardzo proszę w tym samym tonie poinstruować kolegę.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Pani Przewodnicząca zostałem wywołany, chcąc nie chcąc do odpowiedzi, 
myślę, że wypowiedź pana radnego Mariusza Goraja dostatecznie przedstawiła 
sprawę. Ja chcę tylko dodać, że panie radny, nigdy nie zdarzyło się tak, żebyśmy 
głosowali za czymś za czym nie byliśmy przekonani. To po pierwsze. Po drugie 
– dość przykro jest mi słuchać pana wypowiedzi sugerujących, że byliśmy 
maszynką do głosowania. Myś lę, że coś jest tutaj nie w porządku. Ja 
przypominam, że było wiele uchwał, które państwo i państwa głosami 
przechodziły właśnie w momencie kiedy ważyły się losy tego czy ta uchwała 
będzie przyjęta czy nie. I to nie my, że tak powiem głównym inspiratorem wielu 
takich rozwiązań. Dziękuję.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wniosek o zamknięcie dyskusji 
Szanowni państwo dwa zdania dosłownie. Co prawda muszę to powiedzieć 
szczerze, nie zgadzam się z wypowiedziami zarówno pana Mariusza i pana 
Jarosława Karysia skierowanymi do pana Machnickiego, ale w związku z tym, 
że ta dyskusja już nie nabiera charakteru merytorycznego tylko charakter 
polityczny w związku z tym mam sugestię zgłaszam wniosek o zamknięcie 
dyskusji.  
 
Głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji: 
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Za    – 18 
Przeciw   –3 
Wstrzymało się  – brak 
 
Wniosek przyjęto.  
 
Michał Chwaliński Prezes Yu Long Construction 
Ja tylko jeszcze jeden punkt. Pan bardzo konkretne pytanie zadał i chciałem 
odpowiedzieć. Jeden z paragrafów spółki czyli umowy, która została zawarta  
w formie aktu notarialnego, mówi o tym, że uchwały zgromadzenia wspólników 
zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Jeden z punktów o tym, co 
należy do kompetencji walnego zgromadzenia mówi, że należy również do 
niego pokrycie zysku lub straty, czyli podział zysku lub pokrycie straty, jak 
również zmiany w kapitałach. Tak, że jest pan myślę, spokojny. Dziękuję.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 7 
Przeciw   – 12 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Yu Long Construction Spółka z o.o. w Kielcach 
prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Szajnowicza. 
 
Do pkt. 8.34 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicach Chodkiewicza i Skalistej. 
Chodzi tutaj o to, że człowiek, który jest właścicielem nieruchomości przy ul. 
Skalistej będzie miał zabraną całą działkę pod rozbudowę ul. Wapiennikowej. 
Bardzo trudno było nam znaleźć działkę zamienną dla tego pana, bo bardzo 
usilnie nas o to prosił. Jednak udało się to, zwłaszcza że pan już nabył materiały 
budowlane i ma projekt domu, który mógłby na tej działce posadowić. Z stąd też 
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ta uchwała. Proponujemy się zamienić, oddać działkę przy ul. Chodkiewicza  
w zamian za to bierzemy sobie działkę jego przy ul. Skalistej.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Ja tylko jedno zdanie, bo pan Filip już kolejny tego typu uzasadnienia nam tutaj 
serwuje. Nie mówmy w uzasadnieniu, że ktoś sobie kupił materiał i musi 
budować dom. Z całym szacunkiem. Dziękuję bardzo.  
 
Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 
Drodzy państwo, ja myś lę, że jeśli jest taka wola – mam opis całej tej sytuacji. 
Chcę powiedzieć, że pan nabył w 1994 roku działkę w celu zainwestowania 
swoich pieniędzy, wybudowania domu no i potem zaczęły się różne rzeczy 
związane z projektowaniem ulicy, różne inne i to trwa w sumie od momentu 
kiedy on zakupił działkę w celu wybudowania domu przez 16 lat. Umożliwmy 
temu człowiekowi wreszcie wybudowanie swojego pomysłu. Dziękuję bardzo.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   –  
Wstrzymało się  –  
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1251/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach 
przy ulicach Chodkiewicza i Skalistej. 
 
Pkt. 8.35 do pkt. 8.38 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekty uchwał w sprawie: 
− nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej, (pkt. 8.35) 

− nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej, (pkt. 8.36) 
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− nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonych w Kielcach przy ulicy Kalcytowej i Kryształowej, (pkt. 8.37) 

− nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Targowej. (pkt. 8.38) 

Pakiet uchwał porządkujących niezłego kawałka miasta w Spółdzielni 
„Armatury”. Są to cztery uchwały, ja pozwolę sobie uzasadnienie co do 
wszystkich jednolicie zaprezentować. Mamy szereg budynków mieście 
wymienionych w tych czterech uchwałach, w których sytuacja prawna wygląda 
w ten sposób. Nakłady na budynki stanowią własność gminy, natomiast grunt 
jest częściowo własnością gminy a częściowo w użytkowaniu wieczystym 
spółdzielni mieszkaniowej. Początkowo chcieliśmy te grunty zamienić tzn. dać 
spółdzielni inne nasze działki, natomiast wziąć w zamian te nieruchomości. 
Jednak z uwagi na przepisy podatkowe Spółdzielnia wycofała się z takiego 
rozwiązania, a ponieważ nieruchomości o których mówię mają dla nas bardzo 
istotne znaczenie, ponieważ są to dwie przychodnie, dwa żłobki i budynek na 
Targowej wieżowiec ( dyrektor Pietrzyk wskazywał na załączniku graficznym). 
Jest to porządkowanie sytuacji na Targowej dlatego, że w momencie gdy 
nabędziemy te grunty nastąpi uwłaszczenie tych firm, które znajdują się tam i są 
pochodnymi w znacznym stopniu jeszcze przedsiębiorstw państwowych i 
nastąpi uwłaszczenie poszczególnymi piętrami i budynek będzie wreszcie mógł 
mieć właściciela, a my pieniądze sobie odzyskamy kiedy odkupywać będą od 
nas użytkowanie wieczyste. To samo będzie w przypadku przychodni, pieniążki 
te będziemy mogli odzyskać ponieważ w przypadku dwóch przychodni będą 
one sprzedane w trybie uchwały o nzoz. Bardzo proszę o podjęcie tych czterech 
uchwał.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Mnie zaintrygował pasek osób fizycznych biegnących tam pod przychodnią, bo 
w innych przypadkach rozumiem, że mamy grunt gminy a tutaj jest grunt 
Armatur odkupujemy od nich i jest wszystko w porządku. Ale co z tym paskiem 
od osób fizycznych pod przychodnią.  
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
Jest w tej chwili wniesiona przez nas sprawa o zasiedzenie, ponieważ nakłady 
stanowią własność gminy – 30 lat upłynęło i my już mamy przesłankę do tego, 
żeby wnioskować o zasiedzenie tego właśnie kawałka.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Czy to może trwać tak długo jak w przypadku bloku kolejowego na Czarnowie? 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
Trudno mi powiedzieć, sprawa jest w sądzie od ponad pół roku i toczy się. Mam 
nadzieję, że już niedługo będzie zakończona.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie: 
 
I.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 
Chęcińskiej. (pkt. 8.35) 
 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1252/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej. 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Karczówkowskiej. (pkt. 8.36) 
 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1253/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy 
Kalcytowej i Kryształowej. (pkt. 8.37) 
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Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1254/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Kalcytowej i Kryształowej. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Targowej. (pkt. 8.38) 
 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1255/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Targowej. 
 
Do pkt. 8.39 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica 
14. Powierzchnia działki 737 m2 będzie sprzedana w formie przetargu.  

Rozwiązany został trwały zarząd, była tam Policja. Otrzymali od Wojewody 
zgodę na darowiznę na rzecz gminy. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1256/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica 14. 
 
Do pkt. 8.40 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej oraz udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży. Powierzchnia 1770 m2 jest to sprzedaż z 
bonifikatą na rzecz Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego  
z przeznaczeniem na parking Instytutu Sztuki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1257/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Krakowskiej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 
Do pkt. 8.41 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Północnej. 
Powierzchnia 1300 m2 sprzedaż w trybie przetargu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1258/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w Kielcach przy ulicy Północnej. 
 
Do pkt. 8.42 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jerzego Bogumiła Puscha. 
Powierzchnia 647 m2 sprzedaż w trybie przetargu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1259/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Jerzego Bogumiła Puscha. 
 
Do pkt. 8.43 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 
położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Działka o powierzchni 10 m z 
przeznaczeniem pod schody pod dojście do lokalu użytkowego w budynku. 
Wydzierżawienie gruntu na lat 10. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1260/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 
Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
Do pkt. 8.44 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ul. Św. Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
Powierzchnia działki 1193 m2, dzierżawa na lat 10 w odniesieniu do 
Przedsiębiorstwa „WIR” z Łopuszna. Wnioskodawcy zwrócili do Prezydenta  
o to, aby mogli wybudować nowoczesną mini galerię handlową, w które 
mogliby prowadzić handel produktami wytworzonymi przez lokalnych 
producentów. Uważamy, że podjęcie takiej uchwały byłoby zasadne, gdyż 
możemy wspierać także tych mniejszych przedsiębiorców a nie tylko dużych 
inwestorów.  
 
Radny Jan Gierada 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Przedsiębiorstwo „WIR” jest jednym ze 
sponsorów Korony, na której tak bardzo kolegom radnym zależy. Jest to 
Przedsiębiorstwo, które wspiera wiele inicjatyw charytatywnych. 
Przedsiębiorstwo, które na terenie miasta Kielce ma wiele lokali użytkowych  
i handlowych, w związku z tym taka galeria - po pierwsze da pracę wielu 
osobom. Po drugie niczym nie ryzykujemy, bo jest to tylko dzierżawa,  
w przyszłości pewnie będzie chciał wykupić. A po drugie jest to osoba, która 
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wiele dobrego czyni na rzecz samych Kielc. Sama siedziba jest w Łopusznie.  
W Łopusznie sprzedaje się 50 kg wędlin dziennie, ale nie tyle co w Kielcach.  
W związku z tym uważam, że powinniśmy pomóc temu przedsiębiorstwu, który 
na terenie Kielc wysławił się jako osoba bardzo odpowiedzialna, rzeczowa  
i osoba, która pomaga biednym dzieciom, kalekim i oficjalnie podano w prasie 
w tamtym tygodniu, i pan Przewodniczący powie że stał się jednym z głównych 
sponsorów Korony i podpisana jest umowa co nie jest bez znaczenia więc trzeba 
by się też czymś odwdzięczyć, a nie jest to wielka rzecz. My tego gruntu nie 
tracimy, tylko dzierżawimy jak wielu innym w tym mieście. Namawiam 
kolegów i koleżanek radnych żeby tę uchwałę poprzeć. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja z kolei się zastanawiam i powrócę do myśli, którą już wyraziłam w formie 
pytania. Jakie zasady przyświecają nam kiedy wybieramy przedsiębiorstwo 
warte wsparcia tudzież nie, bo jest taka rozpiętość i taka różnorodność tych 
inwestorów przedsiębiorców, firm, że ciężko jest mi wykreować wspólne 
punkty świadczące o tym, że dana firma jest wybrana przez władze miasta jako 
ta, która zasługuje na wsparcie? Ja rozumiem, że kupcy z Placu Wolności to jest 
stowarzyszenie, które może nie mieć dużo kapitału, ale nie wiem czy mamy 
stawiać przedsiębiorcę takiego jak WIR, które miasto powinno w sposób 
specjalny pomagać. Ja absolutnie nie ujmuję zasług tego przedsiębiorstwa i jego 
właściciela, jeżeli chodzi o wspieranie akcji charytatywnych, ale przypomnę że 
są to dobrowolne rzeczy. I tak na dobrą sprawę od działalności charytatywnych 
odpisywać można sobie podatek, ale to jest moja taka obawa. W jaki sposób 
miasto wybiera tych przedsiębiorców, których chcemy w sposób dodatkowy 
dotować czy im pomagać, wspierać? Czym my się kierujemy tak naprawdę? 
Czy istnieje jakakolwiek zasada, która nam przyświeca w momencie kiedy 
wybieramy te przedsiębiorstwa warte wsparcia? Dziękuję.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Szanowni Państwo, no właśnie porozmawiajmy o zasadach, bo tutaj pani radna 
Katarzyna Zapała słusznie zauważyła, że czym innym jest popieranie kupców  
z Placu Wolności, drobnych kupców z Placu Wolności, może tam handlujących 
szmatami jak niektórzy się wyrażali, a czym innym jest popieranie dużego 
przedsiębiorstwa, które dostaje grunt praktycznie za darmo na 10 lat. Czyli 
sprawę wykupu, czyli nie ma możliwości sprzedania tego gruntu. Dziękuję.  
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Radny Jan Gierada ad vocem 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Proszę sobie przypomnieć te 4 lata  
i jeszcze na poprzednie kadencje, to 8 lat, ileż to gruntu przekazano kupcom, 
przedsiębiorcom, prywatnym osobom, radnym. Proszę przypomnieć sobie nie 
wiedząc, że jest na tej sali pan Smolarski, uzasadniając walczyłem, aby dać mu 
grunty zamienne w tym przypadku chodziło, żeby mógł budować, bo miał  
w kilku kawałkach, a miasto wzięło to pod drogę. No trzeba wspierać takich 
właśnie, którzy zatrudniają – takich jak Smolarski zatrudnia 300 osób, taki WIR 
zatrudnia kilkaset osób w Kielcach. Jeżeli on wybuduje, to znów będzie praca, a 
miasto dalej ten grunt ma. Oczywiście miasto zawsze może taki grunt sprzedać  
i nic na tym nie traci. A to, że on jest większym przedsiębiorstwem od tego, 
który sprzedaje biustonosze na Placu Wolności to, to już nie ma większego 
znaczenia. Jeden sprzedaje biustonosze i majtki i spodnie, a drugi sprzedaje 
pasztetową i szynkę. Nie wiem, jaką różnicę widzicie między przedsiębiorcą od 
odzieży używanej od przedsiębiorcy. Servus Berus, który stworzył drużynę na 
miarę światowa też handlował ciuchami używanymi z całego świata i zatrudnia 
ludzi, i jest przedsiębiorcą zagranicznym a nie polskim. Spróbujmy poprzeć 
ludzi, którzy w tym mieście coś znaczą.  
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Ja w zasadzie dwa zdania. Zgadzam się z generalnym stwierdzeniem, że nie ma 
opracowanych zasad komu w jaki sposób mamy przekazywać działki, w jaki 
sposób wspierać mieszkańców naszego miasta, albo osób związanych z naszym 
miastem, które chcą tutaj inwestować. Dla mnie zarówno jest ważne ten drobny 
przedsiębiorca, ale również ten który ma pokaźny kapitał, ale ten kapitał 
przeznacza tutaj po to, żeby tworzyć miejsca pracy. Ja powiem tak, zgadzam się 
z panem Janem, bo rzeczywiście tę instytucję znam, ona wspiera różnego 
rodzaju przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i sportowym i w tym 
przypadku widać, że jest to zaangażowanie, które zmierza nie tylko na 
pozyskanie własnych środków, ale stworzenie miejsc pracy, popiera rozwój 
naszego miasta w różnych aspektach życia. Dlatego uważam, że w tym 
przypadku należy wesprzeć, ale oczywiście zgadzam się ze stwierdzeniem 
państwa, którzy mówili że brak jasnych reguł przyznawania w sposób 
bezprzetargowy działek.  
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Miałem nie zabierać głosu, ale nie wytrzymałem. Drogi panie przewodniczący 
Jarosławie Karyś to, że pan we wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, że należy 
wspierać biednych kupców czy przedsiębiorców, którzy nie dają sobie rady 
jeszcze zdzierżyłem, ale że odmawia pan możliwości rozwoju inwestycji 
przedsiębiorcom, którym się powiodło dla mnie jest to skandal. I zamilcz pan  
i nie mów takich rzeczy. Dzięki takim ludziom i dzięki takim przedsiębiorcom 
jakim jest WIR możemy chodzić na mecze Korony, mogą być dzieci ubierane  
w przeróżne kurtki, bo to co powiedział Janek Gierada ogromne serce tych 
ludzi, jeżeli chodzi o ich działalność charytatywną, jest naprawdę wielka.  
I naprawdę drogi Jarku zajmij się swoją sprawą, bo widzę że się zajmujesz 
bardzo skrupulatnie ale nie odmawiaj innym możliwości rozwoju. Dziękuję 
bardzo.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Drogi kolego jeżeli tak można powiedzieć. To nie jest tak, że ja odmawiam 
komukolwiek prawa do wspierania naszych firm, do wspierania Korony Kielce, 
do wspierania tych ludzi, którzy nie mają ubrań. Natomiast nie bądźmy 
hipokrytami, nie może być tak, że z jednej strony szanujemy to, co daje nam 
firma, szacowna firma, z drugiej strony dajemy im jakby prezent tzn. 
możliwość, której inne firmy nie dostałyby nigdy. Możliwość wybudowania 
obiektu komercyjnego bez konieczności przetargu to nie są ludzie, których nie 
stać na wybudowanie tej galerii kupując np. grunt od miasta, albo 
wydzierżawiając w drodze przetargu. Ja rozumiem jakby wszystkie zależności, 
natomiast nie posuwajmy się zbyt daleko tutaj w oskarżeniach o zabieganie  
o interesy itd. bo myślę, że na tym etapie nie powinniśmy tego robić.  
 
Paweł Gągorowski Przewodniczący Komisji Statutowo – Samorządowej 
Ja tylko dwa zdania, po pierwsze muszę się odnieść do wypowiedzi Włodka. 
Włodku zrozum radnego Karysia on będzie teraz zawsze przeciw. A już 
merytorycznie to chciałbym powiedzieć, czym innym jest tutaj, i pan radny 
Karyś trochę nie ma racji. Racje ma w tym, że po 10 latach rzeczywiście to 
prawo pierwokupu występuje, ale wcale nie ma obowiązku zbywania tej 
nieruchomości żadnemu podmiotowi, to po pierwsze. I o ile ja jestem przeciwny 
zbywaniu definitywnemu, sprzedaży nieruchomości wszelkim podmiotom. To 
dzierżawa jest czymś innym, bo pożytki dalej będziemy pobierać, to po 
pierwsze, i lepiej wydzierżawić niż sprzedać, bo jakieś korzyści z tego mamy. 
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Jeśli nieruchomość ma stać pusta zaśmiecona, zanieczyszczona to lepiej żeby 
ktoś rzeczywiście się zajął zagospodarował i zatrudnił ludzi, a miasto i tak 
korzyść będzie miało. W tym wypadku ewidentnie można wspomóc. 
Przypomnę, że już chyba 11 lat temu, Władek mi tu może pomoże – wtedy 
żeśmy zupełnie inwestorowi takiemu, no bym powiedział żadnego biznesu 
miasto z tego nie miało, ale przekazaliby wtedy na 30 lat nieruchomość 
McDonaldowi i wtedy nikt nie płakał większość była za i wszyscy się cieszyli. 
A teraz kiedy WIR coś robi, coś chce zrobić, to dajmy mu taką możliwość. 
Dziękuję.  
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado rzeczywiście również chciałem 
przedstawić ten przypadek McDonalda, kiedy to na 30 lat miasto przekazało 
działkę i chciałem państwu przypomnieć że McDonald to jest taka firma, która 
ma dużo pieniędzy i mogłaby sobie działkę w mieście kupić. A my ściągamy 
kapitał, często zarzucamy panu Prezydentowi, że nie robimy dobrego klimatu 
dla kapitałów, w jaki sposób można robić dobry klimat dla kapitałów nie 
sprzedając im działek nie zachęcając ich. W ten sposób ich nie zachęcamy, ja 
panie radny Karyś zagłosowałem za biednymi kupcami ze Spółki Wolność, 
którzy ledwo wiążą koniec z końcem, chciałbym też być taki biedny jak nie 
jeden z nich i teraz zagłosuję za tym WIR-em i za osobami, które zostaną tam 
zatrudnione. Bo my nie powinniśmy być psem ogrodnika tylko powinniśmy 
zachęcać inwestorów do budowania, inwestowania w Kielcach. A my w ten 
sposób ich odpychamy. Albo chcemy aby ktoś inwestował w mieście, albo nie 
chcemy. Ustalmy to.  
 
Radny Jan Gierada 
Ponieważ, Pani przewodnicząca, pan Karyś powiedział, że WIR jest stać na 
budowę to w tym miejscu przypomnę mu, że nie myli się. Bo rzeczywiście on 
będzie budował z własnych pieniędzy, a nie z miasta. A grunt wydzierżawiony 
trzeba przeczytać ustawę o nieruchomościach, to wydzierżawiony, a nie 
sprzedany, nie kupiony. My wydzierżawiamy. W związku z tym, że na pewno 
jest go stać bo ma dużą firmę, a daje jeszcze ludziom pracę, jest to jedna z form 
rozwoju przedsiębiorczości w tym mieście to dajmy szansę, czy się nazywa 
WIR - ja nie znam żadnego przedstawiciela WIR-a. Jestem całym sercem za 
nim, sam wykonuję wiele charytatywnych działań koncertowych dla dobra 
dzieci biednych. Wiem co ten człowiek robi dla miasta dlatego z pełną 
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odpowiedzialnością i pełną odpowiedzialnością moralną będę popierał takie 
inicjatywy, że on chce wybudować. No, mógł się pan zgłosić i pan budować.  
 
Jarosław Karyś Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Do wszystkich radnych, którzy nazwisko moje wymienili. Proszę państwa nie 
chciałem tutaj robić rewolucji, powiedziałem tylko, że czuje się w lekkim 
dyskomforcie i wcale nie znaczy, że neguje ważność działań poza biznesowych 
formy WIR. Ja powiedziałem też jak będę głosował ostatecznie, natomiast 
wyraziłem swoją opinię i trochę dziwię takiej pewnej agresji, która tutaj jakby 
pobrzmiewa bo nie byłem chętny i też nie miałem takiego celu, aby taką agresję 
wywołać. Dziękuję.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 15 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 4 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1261/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 
Św. Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
Do pkt. 8.45 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawienie na lat 30, 
nieruchomość o łącznej powierzchni 1500 m2 tuż obok dzisiaj już omawianego 
parkingu wielopoziomowego przy Domu Pomocy Społecznej. Zwrócił się nzoz 
Patron jest to Świętokrzyski Ośrodek Zdrowia i Medycyny Pracy były. Dodam, 
że dysponujemy informacjami na piśmie od Domu Pomocy Społecznej znanego 
nam dzisiaj i taka lokalizacja bardzo im odpowiadała zwłaszcza w kontekście, iż 
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ten nzoz obsługuje DPS przy ul. Jagiellońskiej. Bardzo proszę o podjęcie tej 
uchwały.  
 
Radny Jan Gierada 
Pani Przewodnicząca, bo nie zapisałem się chyba w tamtym punkcie chociaż 
miałem taki zamiar. Znam tą firmę Patron jest to jedna z lepszych firm jeżeli 
chodzi o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, rzeczywiście współpracuje nie 
tylko z DPS, ale również ze szpitalem. Wykonuje wiele badań na rzecz ludzi, 
bardzo chętnie korzystają osoby, które zapisały się do tej – państwo wiecie, że 
każdy się musi zapisać do odpowiedniej przychodni, czy to jest nzoz czy 
przychodnia publiczna w tej chwili publicznych praktycznie nie ma przychodni. 
Dlatego myślę, że budowla takiego nowego budynku, nowoczesnego bo myślę, 
że dzisiaj nikt byle czego nie zatwierdzi. Zresztą Fundusz stawia wymagania 
jakie musi spełnić każda placówka, dalej zarządzenie Ministra Zdrowia 
odnośnie jakich warunków i budowli, od 1992 roku jest wydłużana, ale do 2012 
roku jednostki muszą się modernizować. Sam dyrektor Wielgus taki nacisk 
kładzie, żeby do końca 2012 roku był dyrektorem szpitala nowoczesnego. Bo 
dzisiaj już takie obiekty jak onkologia, czy szpital zespolony w niektórych 
aspektach nie spełniamy wymogów i pan dyrektor Góźdź czy ja modernizujemy 
pewne obiekty ponieważ Fundusz nie ma zamiaru zawrzeć umowy  
z podmiotami, które nie spełniają warunków. Patron chce takie stworzyć 
warunki i zresztą przekazane obiekty i innym nieprzekazanym zakładom opieki 
zdrowotnej, do której ja namawiałem państwa po wycenie biegłych jeszcze  
w tym roku – była taka uchwała podejmowana i kupili to i będą modernizować 
wkładając w to duże, duże pieniądze. Patron chce wybudować coś nowego, 
czasami jest tak, że lepiej jest budować nowe niż stare. Bo tak się mówi że stare 
to jest skrzypce, wino i wapno. Dlatego lepiej budować nowe, bo się buduje 
według nowoczesnych metod projektowych, według wymogów jakie potrzebne. 
Dlatego namawiałem państwa, żeby ta jednostka jaką jest ochrona zdrowia, bez 
względu na to czy jest publiczna czy nie publiczna, bo chorego to nie interesuje. 
Chce być dobrze leczony, w dobrych warunkach żeby znalazła w państwa 
umysłach.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado ja chciałem tylko poinformować, że 
podział tej nieruchomości był zrobiony z uwzględnieniem właśnie budowy tego 
nzoz-u. Ja przed podziałem tej nieruchomości rozmawiałem dwukrotnie z panią 
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Prezes ze spółki Patron. Ta nieruchomość została podzielona w ten sposób, aby 
zaspokoić potrzeby obu podmiotów czyli i szpitala dziecięcego tj. garażu  
i Patrona. Jest tutaj akceptacja tej spółki i co do lokalizacji garażu, pod tym 
względem garaż im nie będzie przeszkadzał.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1262/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 
Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
Do pkt. 8.46 
 
Filip Pietrzyk dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i Geodezji 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 roku Nr XXXI/737/2008 w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach Ciepłej, 
Karczówkowskiej, Dolomitowej, Kalcytowej, Kryształowej, Szczyglej, Św. 
Weroniki, Strycharskiej, Targowej, Chęcińskiej. Jest to uchylenie tej uchwały o 
której wspominałem przy okazji porządkowania i nabywania użytkowań 
wieczystych od Armatur. uchylamy te zamiany, które były, żeby na już nie 
bruździły jak to się mówi w papierach. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LII/1263/2010 z dnia 29 lipca 2010 
roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 
2008 roku Nr XXXI/737/2008 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
położonych w Kielcach przy ulicach Ciepłej, Karczówkowskiej, Dolomitowej, 
Kalcytowej, Kryształowej, Szczyglej, Św. Weroniki, Strycharskiej, Targowej, 
Chęcińskiej. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Jan Gierada, 
2. Joanna Grzela, 
3. Adam Jaskóła, 
4. Dariusz Kozak, 
5. Alicja Obara, 
6. Renata Wicha. 

 
Do pkt. 10 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Szanowni państwo ja absolutnie nie chcę przedłużać. Ja tak szybciutko mam taki 
wniosek formalny do włodarzy tego budynku, aby jak sesje trwają tak długo 
była możliwość wychodzenia z budynku w stronę parkingu gdzie są nasze 
samochody, bo tak trzeba obiegać cały budynek dookoła. Dzięki serdeczne.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Szanowni państwo nie chciałem tego mówić wcześniej, jak było głosowanie, ale 
wejściówki są tylko na rundę jesienną.  
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Do pkt. 11 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 52 sesję Rady Miasta w dniu 29 
lipca 2010 roku. 
 
 
 
 

Protokołowała 
 

Małgorzata Gała 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Krzysztof Słoń 
 
 


