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

która odbyła się w dniu 9 września 2010 roku, w godz. 8.00- 10.50. 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 26 radnych. 
Nieobecni radni: Zbigniew Piątek i Renata Wicha. 
 
Do pkt. 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Otwieram 53 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 9 września 2010 roku. 
Witam panie i panów Radnych, witam pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego 
i jego zastępców pana Czesława Gruszewskiego i pana Andrzeja Syguta, witam 
Pana Janusza Kozę Sekretarza Miasta, witam dyrektorów wydziałów i szefów 
podległych Miastu jednostek. Witam bardzo serdecznie tych, którzy przybyli na 
dzisiejszą sesję. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Witam również tych, 
którzy obserwują przebieg dzisiejszej sesji dzięki przekazowi internetowemu . 
Szanowni Państwo zgodnie z listą podpisaną i rejestrem radnych stwierdzam, że 
w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych więc stwierdzam 
prawomocność dzisiejszych obrad.  
 
Do pkt. 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 1 września 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 wyrażenia 

zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. „ulica 
Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka ”Barabasza” w Kielcach”, 

− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania 
na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, położonej w 
Kielcach przy ul. Karczówkowskiej,  
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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. 

Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące porządku obrad? Poddaję pod głosowanie 
Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej 
sesji, o które prosi Prezydent Kielc. 
 
I.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. „ulica 
Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka ”Barabasza” w Kielcach”. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, położonej 
w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
III.  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   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
IV.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 2 do 
projektu Nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Kielce na 2010 rok. 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miejska przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego tydzień temu, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeś li 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
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 29 

lipca 2010r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (pr. nr 1 z autopoprawkami nr 1 i nr 2); 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (pr. nr 2); 

3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach; 

4. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach; 

5. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na usuwanie 
skutków powodzi; 
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6. określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 
wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów 
oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w 
tym planie oraz ich zatwierdzania; 

7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 
dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach; 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o 
nazwie Izba Wytrzeźwień w Kielcach; 

9. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXXIX/927/2009 z 
dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki; 

10. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 
Kielcach przy ulicy Malachitowej; 

11. nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w 
Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17; 

12. zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach na 
Osiedlu DĄBROWA II; 

13. zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei Księdza 
Jerzego Popiełuszki i ulicy Ogrodowej; 

14. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków; 

15. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Jasieńskiego; 

16. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa 
Mieczysława Jaworskiego; 

17. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy  
1 Maja; 

18. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, os. Barwinek; 
19. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, Aleja Księdza Jerzego 

Popiełuszki; 
20. sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym 

w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 51A; 
21. przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, 

położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej; 
22. uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce; 
23. wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia 

wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania 
inwestycyjnego pn. „ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka 
”Barabasza” w Kielcach”. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Sprawy różne i wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt. 3 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 29 lipca 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    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LII/2010  z sesji 
Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 29 lipca 2010 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Wszystkim Radnym, którzy uczestniczyli w obchodach rocznicy 12 sierpnia, 
rocznicy wejścia marszu szlakiem Kadrówki do Kielc bardzo serdecznie 
dziękuję. Cieszy, że w tej uroczystości rokrocznie bierze tak liczna grupa 
radnych udział. Dziękuję również tym, którzy uczestniczyli w obchodach w dniu 
15 sierpnia w obchodach Święta Wojska Polskiego. Szczególnie dziękuję Panu 
Przewodniczącemu Jackowi Nowakowi, który wziął na siebie ciężar 
wspomagania tej uroczystości. Informuję Wysoką Radę, że w ubiegłym 
tygodniu i tym tygodniu odbyły się bardzo ważne dla nas, bo mieliśmy w tym 
niebagatelny udział, dwie uroczystości. Otóż została otwarta nowa siedziba 
Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wydarzyło się to na skutek 
naszych decyzji związanych z układem obiektów edukacyjnych w tej części 
miasta. Bardzo piękny, nowoczesny obiekt, pracownicy wreszcie są zadowoleni, 
że będą mogli dla tysięcy podopiecznych świadczyć usługi psychologiczno – 
pedagogiczne na odpowiednim poziomie. Na moje ręce złożyli dla Wysokiej 
Rady podziękowanie w to, co się wydarzyło. Również w dniu wczorajszym 
nastąpiło bardzo znamienne zdarzenie otwarta została kolejna miejska pływalnia 
tym razem na Barwinku. Pływalnia nosi wdzięczna nazwę „Foka”. Jest to 
również wynik decyzji tej Rady. W tej chwili mamy bardzo czytelny i wygodny 
układ pływalni w naszym mieście. Każda dzielnica północna, zachodnia i 
południowa ma swój basen. Jest również basen centralny przy ul. Krakowskiej.  
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Przypominam wszystkim radnym o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych na koniec kadencji  według stanu na dzień 12 września 2010 roku. 
Bardzo proszę, aby według takiego stanu, z taką datą składać oświadczenia na 
moje ręce. Informuję, że należy wykazać stan posiadania najbardziej zbliżony 
do dnia 12 września. Nie trzeba składać żadnych PIT-ów; proszę o uzyskanie 
indywidualnej informacji od pracodawców jak również tutaj z Biura Rady (co 
do wysokości diet, jakie państwo pobrali na przestrzeni ośmiu miesięcy). Bardzo 
proszę o składanie tych oświadczeń do 12 września. Przyjmuję je do jutra. Liczy 
się jak zwykle data stempla pocztowego (gdyby ktoś wybrał inna formę 
składania tych oświadczeń). Informuje Wysoką Radę , że w dniu jutrzejszym i  
w sobotę  Kielce będą  gościć Konwent Przewodniczących Rad Miast 
Wojewódzkich . 
Informuje również, że interpelacje między sesjami złożyli radni: pani radna 
Joanna Grzela oraz pan radny Adam Jaskóła. Kolejna sesja zaplanowana jest na 
dzień 14 października, jednak informuję Szanownych Państwa, że jeśli zajdzie 
taka potrzeba, to sesja może się odbyć również 30 września, dlatego, że czas, 
jaki będzie nas dzielił od kolejnej sesji jest dosyć długi. Dlatego  Pan Prezydent 
może złożyć wnioski o zwołanie wcześniejszej sesji i mam nadzieje, że wszyscy 
radni ze zrozumieniem do tego podejdą, bo czas naszej kadencji dobiega końca i 
dobrze jest, abyśmy przepracowali go bardzo rzetelnie.  
 
Do pkt 5 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił Informację o pracach 
między sesjami Rady Miasta Kielce ( informacja stanowi załącznik do 
protokołu) . 
 
 
Radny Grzegorz Fitas  
Panie Prezydencie z uwagi na dość duże zamieszanie przy inwestycji w 
Kielcach, przy ul. 1-Maja chciałbym się zapytać pana, czy dochodziły do Pana 
jakieś niepokojące informacje w związku przebudową tej ulicy. Mieszkańcy 
generalnie są bardzo niezadowoleni z takiego obrotu sprawy. Tutaj mam wiele 
skarg: na chodniki na światła, na zwężenie dróg, na złą lokalizacje alejek, 
zatoczek, w których mają parkować autobusy. Nawet nie zatrzymują się te 
autobusy w tych alejkach, tylko są poprzesuwane przystanki o kilkadziesiąt 
metrów z ulicy, która jest prosta liniami ciągłymi jest nakaz jazdy, w sumie 
jakbyśmy jeździli nierówna drogą. Pozamykane wjazdy do poszczególnych ulic, 
którymi dotychczas  mieszkańcy wyjeżdżali na ulicę 1- Maja. Miałbym takie 
zapytanie: czy to w jakiś sposób zostanie zweryfikowane, naprawione?  
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Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce  
Myślę, że ocena wszystkich inwestycji  wiąże się z pewnym ryzykiem  krytyki, 
bo np.,  komuś świeci latania w okno. Przepraszam bardzo, ale mieszkamy w 
mieście i to są pewne standardy, które obowiązują. Była taka interwencja ze 
strony mieszkańców, którzy tam w okolicy  mostu mieszkają . Spotkali się z 
panem Prezydentem Czesławem Gruszewskim i wszystko chyba sobie 
wyjaśnili. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości lub niezgodności z dokumentacją to 
oczywiście one są do naprawienia, nie znam szczegółów. Bliżej  tej sprawy jest 
Pan Prezydent Gruszewski. Każdy protest czy każde problemy, które są, 
traktujemy bardzo poważnie.  
 
Radny Grzegorz Fitas 
Chciałbym odnieść się do tej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że każda 
inwestycja jest planowana i przeprowadzona zgodnie z planem i ona musi być 
dokończona. Jest tylko sprawa taka, że jest to w mojej ocenie źle trafiona 
inwestycji. Jeżeli chodzi o chodniki są bardzo wysokie, krawężniki są 
znamiennie za wysokie, trudności są w parkowaniu (gdzie był dostęp do tych 
parkowań teraz się okazuje, że ludzie tam mieszkający nie mają jak zaparkować. 
To ja rozumiem sprawę tak, że teraz ta inwestycja zostanie zamknięta i ona 
zostanie odroczona i będzie poprawiona bądź nie będzie poprawiona. Jednak 
niegodności dla społeczności lokalnej będą bardzo duże. 
  
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielc  
Nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, bo na to musielibyśmy poświęcić pół 
sesji. Ja wiem, że pan tam niedaleko mieszka i to parkowanie pana dotyka i pan 
to  obserwuje. Dotyka pan spraw, które są problemem dla całego miasta i myślę, 
że chodniki służą do chodzenia nie do parkowania i tu jest podstawowy problem 
i nie chciałbym tego rozwijać. Tutaj zapewniam jedno, że Pan Prezydent 
Gruszewski, który ma pod sobą wszystkie służby łącznie z MZD jest do 
dyspozycji. To, że akurat krawężniki są wysokie być może nie jest przypadek, 
ale świadome działanie projektanta.  
 
Do pkt. 6 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię 
Komisji, z tym, że projekt w pkt. 6.23 na opinię negatywną. Jeżeli jednak 
Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania tych 
projektów proszę, aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców w 
odpowiednim punkcie porządku obrad.  
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Pkt. 6. 1 
 
Pani Elżbieta Hnat dyrektor Wydziału Budżetu UM 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). 
Proponowane zmiany w tym projekcie ogólnie zmniejszają plan dochodów o 
kwotę 1.353.072 zł., z tym że zwiększa się plan dochodów bieżących o 547.704 
zł a zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 1.900.776 zł. Zmniejsza się 
plan wydatków o łączną kwotę 1.353.072 zł z tym, że zwiększa się plan 
wydatków bieżących o 237.806 zł natomiast zmniejsza się plan wydatków 
majątkowych o kwotę 1.590.877 zł. Dokonuje się zmiany w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych  2010 roku, dokonuje zmiany w limitach wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012. Dokonuje zmian w 
wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków unijnych i innych 
środków zagranicznych. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków 
dochodów własnych jednostek budżetowych. Przechodząc do szczegółów 
najważniejsze zmiany dotyczą następujących grup. Po stronie dochodów 
proponuje się zwiększyć plan dochodów o 123.833 zł na realizacje programu pn. 
„Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej”. Program ten współfinansowany jest ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 90% , a wkład własny miasta 
wynosi 10% ogólnej wartości. Proponuje się zwiększyć o 257.194 zł na 
realizacje projektów oświatowych w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie”. Projekty te realizowane będą w ramach programu Comenius i Leonardo 
da Vinci, a środki na ten cel miasto pozyskuje z fundacji rozwoju systemu 
edukacji. Następnie proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 
174.779 zł. z tytułu z tytułu dotacji celowej jaką otrzymamy na realizację przez 
Szkołę Podstawową Nr 33 projektu pn . „Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi”. 
Jest to projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki a 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżącego roku o 1.900.000zł. Są to 
planowane dochody majątkowe z Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji, jakie miasto miało otrzymać na realizacje zadania budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 
czerwcu br. między miastem Kielce a Międzygminnym Związkiem 
Wodociągów i Kanalizacji – na powyższy cel miasto miało otrzymać 
2.500.000zł. w roku bieżącym . Z uwagi jednak na technologię robót na tym 
zadaniu oraz termin ich rozpoczęcia zadanie nie będzie zrealizowane w całości 
w roku 2010. Zostanie część przesunięta i zakończony zostanie w 2011 roku. 
Proponuje się dokonanie zmiany w niektórych dochodach podatkowych na 2010 
rok. Zmiany te obejmują łączny plan 1075.500zł. Proponuje się zatem 
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zmniejszyć plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i 
fizycznych, podatku leśnego od osób prawnych, wpływów z tytułu opłaty 
targowej od osób prawnych i fizycznych, wpływu z opłaty skarbowej najwięcej 
o 700.000 zł zmniejszyć oraz zmniejszyć plan odsetek od nieterminowych wpłat 
podatków i opłat. Z drugiej strony proponuje się zwiększyć plan dochodów 
podatkowych od podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 1.069.000tys 
zł a z kosztów upomnień o 6.500 zł.  
Drugą taką grupą zmian to są przeniesienia wydatków budżetowych i tak: 
proponuje się zmniejszyć o 300.000 zł plan wydatków bieżących z planowanych 
wycen 150.000 zł odszkodowań dla osób fizycznych, 100.000 zł. z opracowań 
geodezyjno – kartograficznych , 50000 zł  i przeznaczyć te kwotę 300.000 zł na 
wydatki majątkowe tj. zakup oprogramowania celem rozszerzenia 
funkcjonalności oprogramowania „geo-info5” dla potrzeb Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 
80.000 zł w Miejskiej Kuchni Cateringowej i przesunąć je na inne wydatki 
bieżące w tym 70.000 zł na działalność bieżącą dwóch Domów Pomocy 
Społecznej przy ul. Targowej i Sobieskiego, rejonów opiekuńczych MOPR-u 
55.100 zł oraz 10.000zł przeznaczyć na wydatki majątkowe konkretnie na 
opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie projektu elewacji budynku 
wraz z ociepleniem częściową wymianą okien w DPS przy ul. Sobieskiego. W 
ramach wydatków bieżących proponuje się przenieść 99.000 zł. z wydatków 
rzeczowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z 
rozszerzeniem zadań kuchni, jest to przeniesienie w ramach działalności kuchni 
cateringowej. Proponuje się przenieść 100.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego 
Piekoszowska 2” na nowe zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Złota Jesień u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej”. 
Szacowany koszt tej inwestycji to 3.000.000 zł. Termin jej realizacji to lata 2010 
– 2011. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to zadanie z funduszu 
dopłat w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji pod 
warunkiem jednak złożenia wniosku w terminie do 30 września br. W ramach 
wydatków bieżących proponuje się również przenieść kwotę 126.486 zł. z 
wynagrodzeń osobowych na dotacje podmiotową dla publicznego Przedszkola 
Samorządowego Nr 20, które od września prowadzone jest przez Zgromadzenie 
Córek Marii Wspomożycielki Inspektoria Warszawska. Proponuje się również 
przenieść 344.000 zł w ramach wydatków bieżących dwóch Domów Pomocy 
Społecznej przy ul. Jagiellońskiej im. Kępińskiego i im. Jana Pawła II. 
Przeniesienie to dotyczy – zmniejszyć wynagrodzenia osobowe a zwiększyć 
wydatki rzeczowe. Do projektu Nr 1 uchwały zgłoszone zostały dwie 
autopoprawki. Pierwsza autopoprawka dotyczy następujących zmian: 
zwiększenie planu dochodów i wydatków 0 30.000 zł. w związku z uzyskaniem 
dotacji celowej przez Miasto  na projekt pn. „Rozwój komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Zadanie to realizowane będzie w 
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ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. 
Następna zmiana dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 
176.400 zł. i przeznaczenie tej kwoty na prace remontowe w obiektach 
oświatowych, wynikających z zaleceń organów nadzoru: Państwowej Inspekcji 
oraz Straży. W związku z przekazaniem budynku Urzędu Miasta przy ulicy 
Szymanowskiego w trwały Zarząd Miejskiemu Urzędowi Pracy zachodzi 
konieczność dokonania stosownych zmian po stronie dochodów i po stronie 
wydatków w działach 750 i 853 tj. w działach, w których zakwalifikowane są 
zarówno dochody, jak i wydatki do tej pory w Zakładzie Obsługi Urzędu. 
Natomiast obecnie będą przeniesione do Miejskiego Urzędu Pracy. Proponuje 
się również przenieść 80.000 zł. z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne 
pn. „Regionalny Port Lotniczy Kielc – pozyskanie gruntów”. Środki te będą 
przeznaczone na dodatkowe koszty, związane z nabyciem przez miasto Kielce 
od Nadleśnictwa Chmielnik nieruchomości o powierzchni 8 ha 94 a, położonych 
na terenie przyszłego Portu Lotniczego Kielce. Proponuje się również przenieść 
50.000 zł. w ramach wydatków bieżących, konkretnie z planowanych wydatków 
na obsługę długu Miasta na remonty w pięciu przedszkolach samorządowych. 
W trzech przedszkolach niezbędna jest naprawa dachów po ulewnych 
deszczach, a w dwóch przedszkolach zachodzi potrzeba dofinansowania prac 
adaptacyjnych w pomieszczeniach pozyskanych na cele edukacyjne dla 
dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Kolejna proponowana zmiana to 
przeniesienie 13.375 zł., stanowiących oszczędności po zrealizowaniu zdania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń wynajmowanych przy Placu 
konstytucji 3 Maja” i przeznaczenie tych środków na dotację podmiotową dla 
Kieleckiego Teatru Tańca na zakup wyposażenia dla nowej siedziby szkoły 
tańca w budynku Wielopoziomowego Parkingu Centrum przy Placu Konstytucji 
3 Maja. 
Druga autopoprawka zawiera jedną zmianę, dotyczącą zwiększenia planu 
wydatków o 20.000 zł. na zadanie pn. „Modernizacja elewacji budynku Zespołu 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. 
Sandomierskiej. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie elewacji całego 
budynku, co obniży koszty jego ogrzewania. Na ten cel proponuje się zwiększyć 
nie planowane dochody właśnie o te 20.000 zł. To wszystkie zmiany, dotyczące 
projektu uchwały nr 1. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 25 
Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1264/2010  z dnia 9 września 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 
2010 rok.  
 
Pkt. 6. 2 
 
Pani Elżbieta Hnat dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendowała 
projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Kielce na 2010 rok. 
Zaproponowane zmiany w projekcie nr 2 zwiększają ogólnie plan dochodów 
bieżących o 29.876 zł., zwiększają plan wydatków budżetu o kwotę 1. 632.876 
zł., zwiększają plan przychodów o 1.603.000 zł. Dokonuje się zmian w 
zadaniach inwestycyjnych rocznych, a także w limitach wydatków na 
Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012. Ponadto dokonuje 
się zmian w wydatkach na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego oraz 
zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych. Proponuje się 
wprowadzić do budżetu dwie pożyczki, zaciągane w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 1.603.000 zł., które 
to będą przeznaczone na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. 
„Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i Alei IX 
Wieków Kielc” – 1. 177.000 oraz na budowę oczyszczalni wód deszczowych w 
rejonie ulicy Planty i Alei IX Wieków Kielc – 426.000 zł. proponuje się 
zwiększyć plan dochodów o 60.196 zł. z tytułu udziału finansowego 
mieszkańców, którzy w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych realizują 
wspólnie z Miastem zadanie pn. ”Budowa kanału sanitarnego w ulicy 
Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej, Poleskiej oraz terenach przyległych”. Druga grupa 
zmian to są przeniesienia wydatków budżetowych. Proponuje się w ramach 
wydatków majątkowych przenieść kwotę 2.839.589 zł. z takich zdań jak: 
„Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic Warszawskiej i Alei IX 
Wieków Kielc” – 810.000 zł. Zadanie to do tej pory było jako roczne. Z uwagi 
na przesunięcie terminu jego realizacji proponuje się przenieść go do 
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych z realizacją do 2011 r. Dalej 
proponuje się zmniejszyć o 2.000.000 zł. na zadaniu „Przebudowa, rozbudowa i 
budowa ulic w osiedlu Ostragórka w Kielcach wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych”. Również 
to zadanie ujęte było jako roczne. Proponuje się go przenieść do Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych z realizacją w latach 2010 – 2011. Proponuje się 
zdjąć pozostałe oszczędności na takich zadaniach: „Budowa placu zabaw w 
Osiedlu Świętokrzyskim przy ulicy Klonowej”, „Budowa placu zabaw w osiedlu 
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Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ARMATURY przy ulicy Urzędniczej” 
oraz „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie”. 
Pozostałe oszczędności na tych trzech zadaniach w wysokości 12.589 zł. 
proponuje się zmniejszyć o 17.000 zł. plan wydatków na zadaniu „Wykonanie 
sześciu popiersi z brązu z postumentami z granitu na Skwerze Szarych 
Szeregów”. Pozostałe tutaj oszczędności w wysokości 17.000 zł. w wyniku 
przeprowadzonego przetargu. Zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na  
objęcie nowych akcji w spółce MPEC – 1.000.000 zł., rozbudowa północnej 
części ulicy Warszawskiej i Alei IX Wieków Kielc – 39.589 zł. dalej: 1.250.000 
zł. proponuje się przeznaczyć na wykup nieruchomości zabudowanych i 
niezabudowanych. Dotyczy to przeznaczenia środków na nabycie przez Gminę 
Kielce prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ulicach Kalcytowej, 
Kryształowej i Chęcińskiej. Dalej proponuje się zwiększyć o 150.000 zł. na 
zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji 
projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej GIS dla 
Miasta Kielce”. O 400.000 zł. proponuje się zwiększyć kwotę na pomoc 
rzeczową dla Sandomierza, konkretnie na odbudowę budynku Gimnazjum Nr 2 
im. Drugiego Pułku Legionów w Sandomierzu. Dotychczas przeznaczone na ten 
cel środki w wysokości 800.000 zł. stały się nie wystarczające po ustaleniu 
koniecznych do wykonania prac na tym budynku. Proponuje się przenieść plan 
wydatków majątkowych 60.343 zł. z zadań inwestycyjnych: „Wykonanie 
przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynku przy ulicy Skrajnej 25” i 
„Wykonanie wymiennikowi w budynku Przychodni przy ulicy 
Karczówkowskiej 36 w Kielcach”. Są to oszczędności na tych dwóch zadaniach. 
I kwotę tą, 60.343 zł. proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne 
„Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 
Jagiellońskiej 60a w Kielcach. Proponuje się zwiększyć plan wydatków 
bieżących o łączną kwotę 1.810.320 zł. na następujące cele: 100.000 zł. 
zwiększyć plan wydatków na zwrot opłaty za kartę pojazdu, zwiększyć o 
193.320 zł. na dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień w związku z 
koniecznością pokrycia zobowiązań, które będą wynikały z likwidacji tego 
zakładu budżetowego. Dalej proponuje się przeznaczyć 40.000 na wydatki 
bieżące w żłobku samorządowym, 1.200.000 na promocję Miasta przez sport. Z 
tego na dofinansowanie kosztów udziału drużyn klubów sportowych VIVE 
Targi Kielce oraz Klubu Sportowego FART po 600.000 zł. dla każdego z 
klubów. Dalej zwiększenie o 275.000 na zdania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu w tym  na współorganizację czterech meczy piłkarskich piłki ręcznej w 
ramach rozgrywek Ligi Mistrzów, dotację celową dla stowarzyszeń, 
realizujących zadania własne gminy – 60.000 zł. na sfinansowanie 
wymienionych zadań proponuje się przenieść 1.810.320 zł. z zaplanowanych 
wydatków bieżących na obsługę długu. Następnie proponuje się przenieść 
100.000 zł. z zdania „Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola 
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samorządowego Piekoszowska II” na zadanie: „Modernizacja budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 28 przy ulicy Górniczej 64”. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Zainteresowała 
mnie tutaj jedna kwota szczególnie. Kwota, jak mi się wydaje olbrzymia tj. 
1.200.000 zł. na promocję Miasta poprzez sport. Jak rozumiem, ponieważ są to 
wydatki aktualnie realizowane, ta kwota będzie wydana w ciągu tego roku, czyli 
tak naprawdę przed wyborami samorządowymi. Pytanie jest konkretne: dla 
jakich celów i dla kogo ta kwota będzie wydana i na co konkretnie. I czemu 
będą służyły te wydatki. Mieliśmy tutaj już przedstawiane mniejsze kwoty i były 
bardzo szczegółowo opisane. Natomiast tutaj jest właściwie dwa zdania, 
mówiące: „600.000 dla jednego klubu i 600.000 dla drugiego klubu”. To jest 
pierwsze pytanie. Drugie pytanie – jaki to jest procent całego budżetu promocji 
Miasta na ten rok, bo wydaje mi się, że zwiększamy w tej chwili promocję 
niesamowicie.  
 
Radny Mariusz Goraj  
Ja skupię się na mniejszej kwocie, niż radny Jarosław Karyś. Dla mnie rzeczą 
niezrozumiałą jest to, że zdejmujemy z budżetu kwotę 12.000 zł. na remont 
dwóch czy trzech placów zabaw osiedlowych, a lekką ręką wydajemy 
1.200.000, czyli kilkuset razy większą kwotę na to, aby dofinansować sport 
kwalifikowany. Nie jestem przeciwny tego typu wydatkom, natomiast my tutaj  
bardzo często debatujemy o wielkich kwotach, a umykają nam te małe, które w 
sposób zasadniczy mogą podnieść standard życia mieszkańców i 
bezpieczeństwo ich dzieci. Chciałbym zadać konkretne pytanie: dlaczego nie 
możemy, wydając 1.200.000 zł. na jednej sesji wydatkować 12.000 zł. na 
wyremontowanie trzech placów zabaw. Z moich obserwacji wynika jedna 
bardzo niepokojąca rzecz. Z moich obserwacji, ale również z obserwacji 
mediów. Dlatego, że najczęściej, jeżeli czyta się o placach zabaw w Kielcach, o 
placach zabaw osiedlowych to czyta się w kontekście ich likwidacji i to 
najczęściej chyłkiem, gdzieś po nocach albo w weekendy, tak, żeby nikt tego nie 
zauważył. Jednej rzeczy nie mogę zrozumieć: budujemy ścieżki rowerowe, 
budujemy Stadion, budujemy hale, baseny, czyta się o otwarciu kolejnych 
basenów, Prezydent ogłasza kolejny spektakularny sukces. Tym czasem nie 
jesteśmy wydać 12.000 zł. na to, żeby wyremontować, bądź zbudować od 
podstaw trzy place zabaw. 
 
Radny Adam Jaskóła 
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Takie 
pytanie mam, słuchając tu wystąpień pani dyrektor. Czy Prezydent Miasta 
występował do MEN-u o skorzystanie ze środków rezerwy na usunięcie 
ewentualnych uszkodzeń dachów budynków oświatowych, bo wiem, że taka 
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rezerwa na pewno jest i wiem, że samorządy występowały i takie środki już 
uzyskały. Z tego, co prasa donosi, jak zresztą też z obserwacji i informacji 
otrzymanych od mieszkańców wiele placówek wymaga nie tylko remontów 
kapitalnych (o tym nie słyszymy), ale również naprawy dachu. Dziękuję bardzo. 
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja również 
chciałbym się odnieść do tutaj przedstawionych kwot w projekcie zmiany 
budżetu. Powołam się tutaj na kwotę 400-tu tysięcy złotych, którą przeznaczamy 
na pomoc dla Sandomierza i która jest trzecią transzą i stanowi w sumie 
1.200.000 zł. W ogóle, udzielanie pomocy jednej zbiorowości przez druga jest 
rzeczą piękną, szlachetną i nie należałoby w ogóle o tym wspominać, pod 
warunkiem, że wymiar tej pomocy jest współmierny i dowodzi, że stać nas na 
taką pomoc, bo nie zapominamy o tych, którzy tutaj mieszkają w mieście 
Kielce. Chciałem zwrócić uwagę, że jestem również zaniepokojony, tak jak moi 
przedmówcy, że nie stać nas na pewne drobne kwoty, może nawet nie tego 
rzędu, ale niesłychanie potrzebne do tego, żeby zapewnić roboty remontowe 
poprzez wykonanie remontów dachów, zagrzybionych mieszkań, różnych 
sytuacji związanych również z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. To 
akurat widać, że jest w tej chwili zagrożone, ponieważ środki, które pozostały 
do końca roku nie gwarantują wykonania tych koniecznych remontów. I dlatego 
mój głos jest pewnym apelem o to, żeby pamiętać przede wszystkim o 
obowiązkach, jakie spoczywają na nas wobec mieszkańców Kielc i koniecznych 
pracach do wykonania w tym mieście. Jeżeli chcemy udzielić pomocy, to niech 
to będzie pomoc taka, na którą nas stać. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie przewodniczący, ja w trybie ad vocem do wypowiedzi pana radnego 
Goraja ponieważ dziedzina, której dotknął to jest dziedzina, której przewodniczę 
jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Chciałbym powiedzieć, że 
radny, który ma półtorej kadencji stażu nie umie czytać dokumentów 
źródłowych, a w szczególności projektu uchwały. Na stronie trzeciej, te 
paręnaście tysięcy z budowy placów zabaw, jest wyjaśnione na samym końcu, 
że to są oszczędności na zadaniach w punktach c, d i e powstałych po 
końcowym rozliczeniu tych inwestycji. Dziękuję bardzo. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji. Kultury i Sportu UM Mie czysław Tomala 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podzieliłbym to na etapy, jeś li chodzi o 
odpowiedzi, żeby zadowolić radnych, którzy mają wątpliwości. Pierwsze 
pytanie Pana Radnego Karysia. Pan podniósł ten temat na komisji i wczoraj 
dostał Pan pełna informację do Biura Rady i proszę zajrzeć do poczty – nie 
będzie tylko dwa zdania. Tam jest pełna informacja na temat tego, w jaki sposób 
wspomagamy znakomite kluby naszego miasta. Wywiązałem się z tego, jaka 
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była prośba, ale nie mniej jednak powiem, w czym jest problem. Bardzo się 
cieszę, że wreszcie media, Państwo zauważyliście, że Prezydent Miasta i 
Państwo widzicie sport kielecki na takim poziomie i wreszcie jest mówione 
pełnym tekstem, że Miasto docenia wysiłki VIVE, FART-u i innych klubów, 
które mają wysokie osiągnięcia. Chyba nie ma takiego miasta w Polsce, tej 
wielkości, żeby miały taki poziom ligowy, jeś li chodzi o gry zespołowe, 
lekkoatletykę i inne. To już jest kolejna transza, którą chcemy wzmocnić nasze 
kluby. Dlatego też 600.000 jest to początek współpracy miasta Kielce i FART-u 
w PLS-ie. Lidze, która jest uznawana za najlepszą w Europie, jeś li chodzi o 
kluby piłki światowej i naszym obowiązkiem jest wspierać klub, który tak 
wysoko w ciągu trzech lat zaszedł. Jeśli chodzi o VIVE. Co bym nie powiedział, 
to powtarzam to, co Państwo doskonale wiecie od lat: jest to systematyczne 
wspomaganie klubu właściwymi kwotami, gdyż poziom, który reprezentuje 
VIVE na arenie międzynarodowej jest w tej chwili ponadczasowy, bym 
powiedział. To jest tak duża wartość dodana do promocji, do miasta Kielce jako 
symbol naszego miasta w sporcie, w piłce ręcznej, że cokolwiek bym więcej nie 
powiedział, to sądzę, że niektórych z Państwa bym obraził, jako fachowców, 
którzy systematycznie chodzą na mecze piłki ręcznej i śledzą znakomite mecze 
w telewizji, które są również pokazywane bardzo często. Ja powiem tylko tyle: 
na obecna chwilę jest przymierzane dwanaście spotkań w Lidze Mistrzów Ligi 
Hand Ball europejskiego z udziałem naszego zespołu. Mam nadzieję, że będzie 
więcej. Także (proszę nie poprawiać), jestem optymistą i jestem przekonany, że 
wyjdą z grupy. I jeżeli mówimy o kwocie 600.000 to nie jest duża kwota. Bo 
jest pytanie takie: ile kosztuje znaczek CK na koszulce każdego zawodnika, 
który wychodzi w VIVE Kielce. To jest wartość niewymierzalna. A jeżeli jest to 
transmitowane w telewizjach niemieckich, hiszpańskich, włoskich, słoweńskich, 
to myślę, że to już jest kolejna kwota, którą Pan Prezydent wzmacnia klub VIVE 
i o tym się raczej do tej pory nie mówiło. Chwalono się z innych obszarów tego 
województwa, gdzie czeki pieniędzmi Unii Europejskiej wzmacniano Klub 
VIVE. Natomiast, co do tego, w jaki sposób chcemy, żeby to było realizowane. 
Mamy szczegółowe projekty umów – sprawdzone, zweryfikowane i 
porównywalne z tym, jak inne Miasta realizują projekt promocji Miasta poprzez 
sport. Mogę wspomnieć kilka, z uwagi na to, że czas jest drogocenny dzisiaj. 
Zarówno używanie nazwy własnej miasta Kielce, jako jedynej nazwy własnej 
miejscowości w oficjalnej nazwie drużyny, znaku CK Kielce. Różnego rodzaju 
promowanie przez kluby zobowiązane, żeby miasto we właściwy sposób 
promować. I to będzie podobnie z Polską Ligą Siatkówki. Oglądalność tej Ligi 
w Polsce bije rekordy, jeśli chodzi o widzów w porównaniu do innych dyscyplin 
sportu. Jesteśmy przekonani, że te umowy, które są zawarte z klubami VIVE i 
FART-a będą służyć temu miastu. Jestem przekonany, że promocja za takie 
pieniądze ( to nie są duże pieniądze), a wychowanie poprzez sport jest dla nas 
bardzo istotnym elementem.  
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Radny Jarosław Karyś 
Panie Dyrektorze. Dostałem tą odpowiedź, z tym, że zapomniał Pan dodać, że 
dostałem ją na pięć minut przed sesją. To po pierwsze. Po drugie myślę, że z tą 
odpowiedzią dobrze by było, że by się zapoznali tez inni radni i nie było to 
tajemnica między mną, a Panem. Mogę tą odpowiedź przeczytać w całości, 
szczególnie w zakresie zadania promocyjne. To jest ciekawy materiał i 
przeczytam, jeśli Pan pozwoli. Ale zaczym to zrobię, to jeszcze chciałbym zadać 
pytanie na potem. Pan mówi, że znaczek CK Kielce na koszulce zawodnika jest 
warty każdej ceny. Pytam, dlaczego my musimy płacić za ten znaczek na 
koszulce Klubowi, który jest właściwie to w 100% miasta. Bo jak tak dobrze 
policzę, jeś li chodzi o VIVE Kielce i Targi Kielce – to też jest własność Miasta. 
Dlaczego my musimy za to dodatkowe pieniądze płacić? 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala 
 
Proszę wybaczyć. To jest, delikatnie mówiąc pomyłka w Pana wypowiedzi. 
VIVE nie jest własnością miasta. VIVE wspomaga przez Targi Kielce i przez 
pieniądze, które Państwo akceptujecie częścią całości Klubu VIVE Kielce. 
 
Radny Jarosław Karyś 
No dobrze, jaki jest akcjonariat VIVE Kielce? 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala 
Proszę pytanie do pana Bertusa Servaasa. To ja dodam jedno zdanie. Nie pięć 
minut przed sesją pan to otrzymał. Ja o godz. 14.30 doręczyłem do Biura  dla 
Pana informację, której Pan sobie życzył. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Dobrze, przeczytam te zadania promocyjne. ”Uczestnictwo zawodników klubu 
sportowego kropki, kropki, kropki Kielce w najwyższej klasie rozgrywek 
krajowych i rozgrywkach międzynarodowych. Dwa: zapewnienie prowadzenia 
co najmniej kropki, kropki, kropki transmisji telewizyjnej z rozgrywek 
sportowych z udziałem zawodników klubu sportowego kropki, kropki, kropki, 
Kielce stacji telewizyjnej o zasięgu krajowym. Trzy: używanie nazwy własnej 
miasta Kielce, jako jedynej nazwy miejscowości w oficjalnej nazwie drużyny. 
Cztery: nie ma kropek. Wykonanie i umieszczenie herbu Miasta Kielce w 
wydanym przez siebie w ramach zadania materiałach informacyjnych 
ramowych. Umieszczenie na stojakach sportowych zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach sportowych w widocznym miejscu z przodu 
koszulki herbu zamawiającego. Prezentowanie ( skracam trochę) nazwy miasta 
Kielce w czasie rozgrywek po za miastem Kielce. Siedem: udziału 
przedstawicieli trenerów wykonawcy w szkoleniu kieleckiej młodzieży w 
różnych kategoriach. Osiem: umieszczenie na widocznych miejscach kropki, 
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kropki, kropki banerów kropki reklamujących zamawiającego  w czasie spotkań 
ligowych transmitowanych w telewizji. Umieszczania herbu. Dziewiątka. 
Dziesięć informacja podczas rozgrywek sportowych o promocji miasta Kielce. 
Jedenaście: kreowanie pozytywnego wizerunku w mediach jako miasta 
stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechnienia sportu”. Czy to jest warte 
takich pieniędzy? 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala 
Tak, jest warte. Natomiast ja rozumiem, że Pana najbardziej interesują kropki – 
jak by pan popatrzył wyżej, to by napisał VIVE lub FART. To jest tak proste, 
tak trywialne. Nie wiem, dlaczego pan się czepia kropek. Był swego czasu 
program „Wielokropek”. Ktoś zauważył, bardzo ciekawy. Proszę Państwa, 
naprawdę jesteśmy przekonani (no, może Pan nie musi być przekonany). 
Natomiast znakomita część radnych tego miasta nie miała zastrzeżeń, co do 
formy i wysokości kwot. Raczej były podnoszone inne wnioski – dlaczego taka 
kwota? Nie powinna być wyższa? Ale wkład miasta począwszy od substancji 
budowlanej, czyli od obiektów do finansów, które my wspomagamy wydaje 
nam się, że jest właściwy, adekwatny do tego, jak się mówi o Kielcach, jako 
miastu, które jest świetnie zorganizowane, jeśli chodzi i sport. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
 
Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Miałem 
nie tyle zadać pytanie, tylko odnieść się do pewnej rzeczy zdecydowanie później 
ale tutaj akurat w pewien sposób konweniuje to z tym, o czym chciałem 
powiedzieć, czy zgłosić. Jest to sprawa przepustu mostu na Lubrzance w ciągu 
ulicy Zielnej i problemu (od lat) mieszkańców. Chciałbym zaapelować do Rady, 
aby w budżecie na przyszły rok, czy w sytuacji Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego zastanowić się nad kwestią, nad tym problemem od wielu lat 
zgłaszanym. Między innymi zgłaszał to już, kilka lat temu pan radny Mariusz 
Goraj. Była korespondencja, były jakieś tam pisma prokuratury, były kierowane 
pisma do premiera, więc ta korespondencja trwa. Ci ludzie czują się mocno 
oszukani i przez całe lata kwestie te trwają. Prosiłbym o to, żeby władze miasta 
w jakiś sposób odpowiedziały na to, dały konkretną odpowiedź tym ludziom. 
Oni są mocno zmartwieni. Kwestie tej dużej wody w tym roku, a może jeszcze 
większej w przyszłym roku, nie daj Boże. Są bardzo rozgoryczeni, to są dość 
świeże sprawy. Mam tutaj całą teczkę tej korespondencji. Byłem tam, oglądałem 
i myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, aby jej dalej nie przedłużać i aby w 
sposób bardzo rozsądny i racjonalny i terminowy ja ogłosić czy rozstrzygnąć. 
Bo to tylko wzmaga patrzenie dość negatywne przez mieszkańców tego miasta. 
Oczywiście jest to jakaś dość mała grupa, ale o nich też pamiętajmy. Jeśli by 
można, to bardzo proszę, abyśmy rozpoczęli jakieś procedowanie czy myślenie 
o tej rzeczy. Pan Przewodniczący także sprawę zna, bo tutaj w tej teczce ma 
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jakieś tam kwestie. Nie jest to moja interpelacja, bo sądzę, że jest to szersze 
zjawisko i chyba Rada powinna się tym zając razem z Panem Prezydentem. 
Trzeba to rozstrzygnąć. Nie wiem, czy ma być to kwestia zwiększenia, 
budowania, dostosowania. Nie wiem, po prostu nie znam się technicznie, jakby 
to należało rozstrzygnąć, ale myś lę, że tak długo to trwa, że warto dookreślić 
możliwości i czas, plany, związane z tym, aby nie było tej niepewności w tej 
grupie. Oni już idą wszędzie, gdzie tylko mogą, gdzie mają pomysł, aby walczyć 
o swoje. Ja ich rozumiem. Dziękuje bardzo.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
 
Podzielam Pana zatroskanie.  
 
Radny Paweł Gągorowski 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W sumie dwa zdania, dotyczące jeszcze 
tej promocji, tego dofinansowania klubów. Stare porzekadło się sprawdza, że 
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ewidentnie. Ale czym innym jest 
finansowanie, które było popierane przez PiS Korony i to przez szereg miesięcy, 
a czym innym jest promocja i finansowanie klubów przez ich działalność 
promocyjną. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym ( i w rozmowach prywatnych i 
mediach), że promocji tak naprawdę w mieście nie ma. Często zastanawialiśmy 
się nad tym, czy nie oddać firmie zewnętrznej tej promocji, żeby coś się zaczęło 
dziać w tym temacie. Nawet były pomysły, żebyśmy może oddali tę promocję 
do klubów sportowych, niektórzy takie pomysły mieli, ponieważ te kluby w 
sposób najlepszy prezentują miasto. I teraz należałoby się zastanowić tak: jak 
pan dyrektor Tomala mówi o siedmiu meczach w Lidze Mistrzów, gdzieś tam w 
Barcelonie i w wielu jeszcze innych miastach, to należy się zastanowić nad tym, 
czy większy zasięg działania będziemy mieli, jak będziemy rozdawać torebki 
reklamowe w Barcelonie i czy więcej osób nas zobaczy, czy zobaczy nas więcej, 
oglądając mecze w Lidze Mistrzów w piłce ręcznej na przykład. Jeśli nawet 
podzielić te 600.000 na siedem tych meczy plus jeszcze liga polska itd. to 
wychodzi na to, że zapłacimy za jeden mecz tak naprawdę może trzydzieści, 
może czterdzieści tysięcy. Za promocję, która idzie w Polskę, idzie w świat. Bo 
to nie jest tak, że mecze polskie będą oglądali widzowie tylko Barcelonie jak 
Polska będzie grała, czy VIVE będzie grało z Barceloną, ale będą również 
oglądali widzowie zainteresowani innych drużyn, które w tej naszej grupie się 
znajdują. W związku z tym (z całym szacunkiem) trochę mnie obraża 
tłumaczenie pana Mieczysława Tomali, bo tłumaczy rzeczy naprawdę 
oczywiste. Tutaj wszyscy rozumieją, o co chodzi. Ja bym Panie Przewodniczący 
zmierzał do tego, żebyśmy nie odczytywali interpelacji itd. czy odpowiedzi 
różnych, bo kto chce, to to zrozumie. Przejdźmy do głosowania. Bo jak ktoś nie 
chce to nigdy tego, o co tutaj chodzi nie zrozumie. Ja wiem, że takie i takie 
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pieniądze są potrzebne. I niech idą na ten klub, bo chodzi o trzydzieści tysięcy 
tak de facto w przeliczeniu na jeden mecz. W związku z tym, po co dochodzić 
się o 600.000, o 1.200.000. Faktycznie nie zrobimy i nie zrealizujemy innej 
promocji. Bo zrealizujemy ja albo przez kluby, albo przez firmę zewnętrzną. 
Taka jest prawda. Na razie nie ma mowy o firmie zewnętrznej, w związku z tym 
zostają tylko te kluby. I na koniec powiem tylko jedno: fajnie się dostaje te 
szaliki od VIVE i się klepie po ramieniu, jak przyjdą tutaj zawodnicy, staną z 
nami, dadzą szalik. A jeszcze lepiej jak dadzą nam wejściówkę na mecze, tak? 
Wtedy jest dobrze. Jak promocja i promowanie miasta przez klub, to wtedy jest 
źle. 
 
Radny Adam Jaskóła 
 
Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie. Czy Prezydent Miasta występował 
do MEN-u o skorzystanie ze środków rezerwy na usunięcie ewentualnych 
uszkodzeń dachów budynków oświatowych. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Sygut 
 
(głos z sali) Tak, tak! 
 
 
Dyskusję zakończono. 
  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1265/2010  z dnia 9 września 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 
2010 rok.  
 
Pkt. 6. 3 - 4 
 
Pani Elżbieta Hnat dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendowała dwa 
projekty uchwał: 

a. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach , 
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b. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Chciałabym zarekomendować dwa projekty właściwie bardzo podobne, bo 
różnią się tylko wysokością pożyczki i nazwą zadania, na które maja być 
przeznaczone. A więc proponuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
na następujące zadania: 1.177.000 na budowę oczyszczalni wód deszczowych w 
rejonie ulicy Okrzei i Alei IX Wieków Kielc oraz 426.000 na budowę 
oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Planty i Alei IX Wieków Kielc. 
O tych środkach mówiłam już przy referowaniu projektu uchwały nr 2. 
Chciałam dodać, że istnieje możliwość uzyskania umorzenia do 20% wartości 
otrzymanej pożyczki w związku z tym jest to korzystne dla miasta. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 
 
I. Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1266/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
 
II.  Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1267/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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Pkt. 6. 5 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Sandomierz na usuwanie skutków powodzi.  
Pan Przewodniczący i Wysoka Rada pozwoli, że przedstawię kolejny projekt 
dotyczący wzmocnienia gminy Sandomierz na usuwanie skutków powodzi. Jak 
do tej pory Państwo zaakceptowali kwotę 800.000 zł. i nasze spostrzeżenie, w 
szczególności Pana dyrektora Krzysztofa Miernika powodują wniosek, żeby 
kolejną kwotę przeznaczyć na odremontowanie budynku gimnazjum. Między 
innymi ta kwota obejmie ocieplenie budynku, remont bloku sportowego czyli 
sali gimnastycznej, węzła sanitarnego i szatni, podpiwniczenia, gdzie mieszczą 
się szatnie oraz odbudowę kotłowni. To są te główne zadania, które mamy 
nadzieję za tą kwotę wykonać i dopełnić całego remontu. Bardzo prosiłbym o 
akceptację projektu uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1268/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sandomierz na 
usuwanie skutków powodzi. 
 
Pkt. 6. 6 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie okreś lenia jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 
dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
Szanowni Państwo. Z uwagi na zmianę w ustawie o finansach publicznych oraz 
wymogi okreś lone w ustawie o systemie oświaty proponuję projekt uchwały, 
która będzie obowiązywała od 01.01.2011 r., gdzie szkoły prowadzące 
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działalność, określoną w ustawie systemie oświaty mają możliwość 
gromadzenia dochodów, określonych w uchwale na wydzielonych rachunkach. 
Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jest 
wskazane z prostej przyczyny. Motywuje dyrektorów szkół do bardziej 
kreatywnego zarządzania obiektem i tym sposobem mają możliwość, 
pozyskując partnerów, którzy zarówno dzierżawiąc obiekty, w różny sposób ze 
środków, które mają wzmacniać budżet szkoły, którą prowadzą. Jeśli Państwo 
przyjmą proponowany projekt uchwały, to tracą automatycznie moc uchwały, 
które były i są wymienione w paragrafie 5. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1269/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów 
oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania. 
 
Pkt. 6. 7 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
Szanowni Państwo. Proszę o przyjęcie zmiany stawki przedmiotowej dla Izby 
Wytrzeźwień. Wynika to z przepisów, które nas obowiązują oraz zmian, które 
następują na obecnym etapie, jeśli chodzi o likwidację Izby Wytrzeźwień. 
Kwotę, która jest zapisana, proponujemy zastąpić kwotą 16.891 tys. i 89 groszy. 
Kalkulacja jest przedstawiona jako załącznik. Dotacja, która będzie 
przeznaczona na Izbę Wytrzeźwień pozwoli w sposób właściwy zrealizować 
zobowiązania wobec pracowników, którzy aktualnie są zatrudnieni w Izbie 
Wytrzeźwień i w sposób w miarę miękki i przyjazny dla zainteresowanych 
doprowadzić do całkowitej likwidacji i restrukturyzacji Izby Wytrzeźwień. 
Dlatego prosiłbym o zaakceptowanie proponowanej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1270/2010  z dnia 9 września 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
Pkt. 6. 8 
 
Pan Mieczysław Tomala dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM  uzasadnił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego o nazwie Izba Wytrzeźwień  
w Kielcach. 
Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Wnoszę o przyjęcie projektu uchwały, w 
którym jest zapis zmieniający datę likwidacji zakładu o nazwie Izba 
Wytrzeźwień z 30.11 na 31.10 br. Wynika to z tego, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pomocy społecznej zadania po likwidowanej 
jednostce z dniem 01.11 br. przejmie Ośrodek Interwencyjno – Terapeutyczny 
dla Bezdomnych w Kielcach, utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie. Dlatego ten termin jest dla nas bardzo istotnym, pozwalającym w 
sposób właściwy, całkiem inny sposób wspomaganie osób, które trafiały do Izby 
Wytrzeźwień. 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Tak jak mówił pan 
radny Wielgus ta likwidacja odbije się w bardzo niebezpieczny sposób na 
jednostkach służby zdrowia dla dorosłych. A szczególnie na Szpitalu 
Zespolonym, w którym mam przyjemność pracować. Z uwagi na to, że jest to 
szpital jeden jedyny, który posiada dwadzieścia kilka oddziałów i jeden jedyny, 
na nieszczęście, Oddział Ratunkowy. Nie jest prawdą, że jednostka tworzona 
przejmie ta rolę. Ci chorzy ludzie (alkoholizm jest chorobą tak jak narkomania, 
AIDS, inne) będą umierali na ulicach, a komu się uda trafić do szpitala, uzyskać 
pomoc, no to będzie jego szczęście. Oczywiście można dyskutować długo na ten 
temat. Powiem tak: skoro mieliśmy możliwość półtora miesiąca temu przekazać 
siostrom zakonnym przedszkole na ulicy Chęcińskiej, gdzie byłem przeciwny, 
bo uważam, że było dobrze zarządzane, przynajmniej nic nie słyszałem na temat 
złego zarządzania (nie umiemy widocznie zarządzać; musimy przekazywać 
innym podmiotom) to proponuję zgodnie z nauką Kościoła, żeby również Izbę 
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Wytrzeźwień wzięły siostry zakonne. Jest to zgodne z nauką Kościoła, trzeba 
biednym pomagać, alkoholik to jest człowiek chory, a to jest właśnie jedna z 
zasad Kościoła pomagać biednym wiernym, żeby każdy na zbawienie jakoś 
zasłużył. Dlatego myślę, że to byłby dobry pomysł i taki miłosierny ze strony 
sióstr, że jak wzięły dobrze wyremontowane przedszkole, wyposażone (bo my 
nie umiemy w mieście sami zarządzać; dla mnie to jest śmieszne) no to niech 
wezmą ta Izbę Wytrzeźwień. Dlaczego o tym mówię? Ta likwidacja spowoduje 
naprawdę masę nieszczęść. Te nieszczęścia będą polegały na tym, że będzie się 
dowoziło pijanych alkoholików, połamanych, poobijanych, którzy muszą być w 
pierwszym rzędzie zaopatrzeni na blokach operacyjnych, na SOR-ze. Ludzie 
normalni, leczący się w Szpitalu będą czekać na zabiegi. Taka jest prawda. 
Proszę państwa, ja to państwu przedstawię po zamknięciu za miesiąc, dwa, jakie 
będą wyniki tego. Nie mówię z jakąś demagogią, wyniki będą straszne. Wiem, 
co się w tej chwili dzieje na SOR-ze (na ten temat nie chcę mówić, bo to jest 
temat rzeka). To wszystko towarzystwo pijane, nad czym bardzo ubolewam 
będzie, niestety trafiało na Izbę Przyjęć, zatłoczoną już do granic niemożliwości. 
Przypominam kolegom i koleżankom radnym, Panu Prezydentowi, który zna też 
ten temat (nikt jakoś nie chce tego tematu rozwiązać), ze zgodnie z opinia prof. 
Jakubaszki, szefa krajowego ratownictwa wszystkie SOR-y, czyli Oddziały 
Ratunkowe projektuje się na 150.000 ludzi. Jeden na 150.000. Miasta, tego typu 
jak Kielce, np. Rzeszów mają po dwa, trzy oddziały ratunkowe. Tu nikt nie chce 
dotknąć się, bo to są nieopłacalne procedury. A my obsługujemy całe Kielce i 
powiat. Razem ok. 400.000 ludzi. Dlatego, gdyby taka możliwość była, gdyby 
siostry były tak miłosierne i dobre, może by wzięły tą Izbę Wytrzeźwień? 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Dziękuję bardzo. Napisane jest również: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.” Proszę, aby do 
merytorycznej części wypowiedzi pana dyrektor odniósł się pan dyrektor Marek 
Scelina. 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Prace nad programem, który ma 
zastąpić Izbę Wytrzeźwień trwają od kilku miesięcy. Również z udziałem 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, w której pan radny dyrektor zasiada. 
Dziwne, że w tej chwili te obiekcje się pojawiają. Głosowaliśmy też projekty 
poprzednich uchwał. Natomiast, co do istoty rzeczy. Oczywiście, ja nie będę 
opisywał tego projektu, bo to jest dosyć długi i moim zdaniem bardzo ciekawy 
projekt. Natomiast, szanowni państwo, panie radny. Trzeba powiedzieć jasno: w 
tym budynku nadal zostaje część interwencyjna. Nadal ludzie, którzy według 
pana opinii mieliby umierać na ulicy będą dowiezieni. Tych miejsc będzie 14, 
ale pragnę pana zapewnić, że od miesiąca już prawie, od czasu, kiedy ten obiekt, 
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ta instytucja jest w likwidacji, to ograniczenie już funkcjonuje. Tam jest 
przyjmowane do 15-tu osób. Jak wiele osób umarło na ulicy? Dziękuję. 
 
Ad vocem radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie zgodzę się absolutnie z tym, że ta 
instytucja może zastąpić,  to 14 miejsc. Prasa podaje, pan chyba udzielał takiego 
wywiadu, że część tych ludzi będzie zawożona do domu, część właśnie do 
szpitala, a niektórzy zostaną tam. Jestem bardzo ciekawy, jak policja będzie 
kwalifikowała pijanego, czy ma go zawieźć do domu, czy do szpitala, czy dalej 
tam, gdzie, gdzie powstaje te 14 miejsc. To są ludzie, którzy nie mogą o tym 
decydować. Tam na miejscu, jak byli zawożeni był lekarz, byli kwalifikowani 
często do zabiegu, do zawiezienia na SOR, na blok operacyjny. I zobaczy pan 
sam, co się będzie działo w najbliższych kilku miesiącach. Jak przyjdzie zima, 
jak będzie więcej bezdomnych alkoholików leżało na mrozie. Ja tylko 
ostrzegam, że to się bardzo niekorzystnie odbije na zdrowiu naszych 
mieszkańców, ponieważ w pierwszym rzędzie trzeba będzie przyjmować 
wszystkich, którzy tego potrzebują z zakresu alkoholizmu. Jestem o tym święcie 
przekonany. 
 
Pan Marek Scelina 
Naprawdę jest tak, że rozmawialiśmy na ten temat. Te 14 miejsc to są miejsca 
interwencyjne. Po za tym, w budynku będzie jeszcze 30 miejsc dla tych 
bezdomnych alkoholików, o których pan w tej chwili się troszczy. Różnica 
będzie polegała tylko na tym, albo aż na tym, że ci ludzie uzyskają tam, po za 
możliwością wytrzeźwienia i kawą rano inną, cywilizowaną, porządna pomoc. 
Oczywiście, że to jest trudna rzecz, ale to jest rzecz, którą należy zrobić, bo we 
wszystkich cywilizowanych krajach tak to mniej więcej wygląda. I liczę bardzo 
na współpracę ze służbą zdrowia w tym zakresie, bo jest ona oczywiście 
potrzebna i jestem przekonany również, że dobrze ułoży się współpraca z 
policją, która po pierwszym szoku, tym ograniczeniu, o którym powiedziałem 
już, zaczyna rozumieć, że musi zmienić nieco swoje zachowanie. Notabene, 
jesteśmy umówieni z nimi na rozmowę, z udziałem pana Prezydenta i mamy 
różne, ciekawe dla nich propozycje i argumenty, które ich przekonają. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Szanowny Panie Przewodniczący. Chciałem powiedzieć, że zgadzam się z tym, 
że dotykamy bardzo delikatnej materii, a w związku z tym chciałem prosić 
kolegę naszego, radnego Jana, aby zaczął od siebie, zanim będzie wskazywał 
drugiego. Czyli, zaczym będzie wskazywał siostry, które mają zająć się 
problemem i wnioskuje o taką rzecz i wywołuje tego typu problem, no to może 
pomyśleć, czy kwestia alkoholików, a to są ludzie chorzy, to nie jest kwestia 
medycyny, to nie jest kwestia leczenia. Czy nie zacząć od powiększania, nie 
wiem, czy oddziału, czy miejsca ich przyjmowania itd. Chce powiedzieć, że 
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mam tą przyjemność bywać na SOR-ze w jakiś tam sytuacjach, związanych z 
moją rodzina i jestem bardzo zadowolony z opieki i obsługi, ale w związku z 
tym też tą nieprzyjemność, że obserwuję tych przywożonych bardzo pijanych w 
asyście często policji. Początkowo mnie to unosiło, że są wprowadzani do usg 
czy do rentgena przed innymi, zwijającymi się z bólu pacjentami. Ale patrząc na 
ich stan, w jakim są przywożeni, to po pierwsze trzeba ratować to, w jakim oni 
są stanie i ich trzeba też badać. Często są bardzo mocno porozbijani i myślę, że 
tutaj warunkowanie, kto jest lepszy, a kto jest gorszy zupełnie odpada. A czy 
policjanci będą w stanie podejmować decyzje, kogo należy przywieźć tu, czy w 
inne miejsce, no to już zostawmy policji i ich szkoleniu. A jeśli nawet będą 
przekraczali swoje kompetencje, bo ludzi, którzy będą wyglądali, ich zdaniem 
na takich, którzy potrzebują pomocy medycznej przywiozą do szpitala, a oni tej 
pomocy nie będą de facto potrzebowali, no to tam będzie lekarz, który będzie 
mógł dość szybko tą rzecz zweryfikować. Chciałbym podkreślić, że nie 
wskazujmy innych w takiej dyskusji, bo to jest taka maniera i często w mediach 
potem znajdujemy, że wywołuje się np. w jakiejś tam rzeczy podmiot, który nie 
jest zainteresowany, ani przetargiem, ani czymś tam. On funkcjonuje przez 
tygodnie, ci ludzie w ogóle nie wiedzą, dlaczego się tam znaleźli jako 
informacja. Nakierowywanie przejęcia tego, co do tej pory robiła Izba 
Wytrzeźwień na zakonnice – one do tej pory nie aplikowały o taką rzecz i 
byłbym np. bardzo zdziwiony gdyby radny Jan skierował na mnie, że ja mam się 
tym zaopiekować jako chrześcijanin. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Bardzo proszę, pan radny Włodzimierz Wielgus – wniosek formalny  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Ten temat był 
omówiony poprzednio, uchwała jest przegłosowana i w tej chwili głosujemy 
tylko zmianę terminu realizacji uchwały. 
 
Głosowanie wniosku formalnego 
Za   - 21 
Przeciw  - 2 
Wstrzymało się - brak 
 
Dyskusję zamknięto. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1271/2010  z dnia 9 września 
2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o 
nazwie Izba Wytrzeźwień w Kielcach. 
 
Pkt. 6. 9 
 
Pan dyrektor Filip Pietrzyk Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji  zarekomendował projekty uchwał w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Kielcach Nr XXXIX/927/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Rok temu Wysoka Rada przegłosowała 
projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki, położonej na rogu ulicy 
Wrzosowej i ulicy Popiełuszki. Mieliśmy to sprzedać. Jednakowoż, ponieważ 
pojawiły się nowe okoliczności, o których będę mówił w punkcie 13, w związku 
z zamianą tej nieruchomości na nieruchomość na ulicy Ogrodowej pod budowę 
nowej siedziby Straży Miejskiej. Prosiłbym o podjęcie uchwały, czyli o 
uchylenie uchwały o sprzedaży. 
 
Radna Katarzyna Zapała  
Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, czy chociaż raz został ogłoszony 
przetarg na ta działkę, czy miasto próbowało sprzedać działkę, o której mówi 
uchwała. Prosiłabym też o przeanalizowanie mniej więcej, w jaki sposób i na 
jaką działkę mamy zamienić tą nieruchomość i czy to się kompensuje biorąc pod 
uwagę dzielnicę miasta i charakter lokalizacji tych dwóch działek. Proszę o taki 
opis, żeby radni mieli większą wiedzę na ten temat. 
 
Pan dyrektor Filip Pietrzyk  
Odpowiedź na pytanie stanowi uzasadnienie do projektu uchwały w punkcie 13. 
Dyskusje zakończono. 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - 3 
Wstrzymało się - 1 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1272/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr 
XXXIX/927/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 
Pkt. 6. 10 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Malachitowej.  
Proszę Państwa na Os. Podkarczówka na ul. Malachitowej znajduje się dawna 
kotłownia czy ciepłownia MPEC-u. Wokół niej zlokalizowane są tereny, które 
stanowią własność spółdzielni „Domy Jednorodzinne”. Jesteśmy na etapie 
przejmowania tej kotłowni w majątek miasta od spółdzielni, natomiast obok są 
działki sąsiadujące, przez które można jedynie przeprowadzić drogę, która 
połączy dwa kawałki po obu stronach tej kotłowni. Stąd ta uchwala o nabyciu na 
rzecz miasta dwóch niewielkich działek o wielkości 128m i 155 m tak, aby 
można było przez nie przeprowadzić drogę obok tej kotłowni i połączyć ze sobą 
dwie ulice dla ułatwienia przejazdu mieszkańcom. Dziękuję.  
 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1273/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Malachitowej. 
 
Pkt. 6. 11 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy 
ulicy Mąchockiej 17. 
Przyjęcie przez gminę Kielce darowizny ze Skarbu Państwa, która Skarb 
Państwa otrzymał w drodze spadkobrania. Budynek pół bliźniaka przy ul. 
Mąchockiej na os. Zagórskiej. Dziękuję.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1274/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17. 
 
Pkt. 6. 12 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach na Osiedlu DĄBROWA II. 
Jest to sytuacja naprawienia błędu, który wyniknął w latach poprzednich w 
wyniku scalenia, które kilka lat temu powstało. W wyniku procedury dostali 
działki ze scalenia na magistrali gazociągowej, stąd też nie mogą 
zagospodarować swoich dwóch działek, ponieważ jest to wysokoprężny 
gazociąg taki, który na dzień dzisiejszy przełożyć się nie da, niestety ten gaz 
musi tam płynąć. Jest prośba mieszkańców i przyznanie im nieruchomości 
zamiennych. Ponieważ dysponujemy działkami na Dąbrowie, stąd ten projekt 
uchwały. Chcemy pomoc ludziom. Zamieniamy dwie działki duże o 
powierzchni 802 m2 i 809 m2 na trzy działki o powierzchni 674, 656 i 640 m. 
Prawdopodobnie będzie jakaś niewielka dopłata na rzecz miasta, ponieważ 
zamiana zawsze musi być ekwiwalentna.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Radna Katarzyna Zapała poprosiła o reasumpcje głosowania, ponieważ 
pomyliła się i chciałaby, aby jej głos liczył „za”. 
 
Radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Komisji Budżetu poprosił 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby odczytał paragraf ze Statutu Miasta 
Kielce odnośnie reasumpcji głosowania.  
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dziękuję pani radna z literą prawa się nie dyskutuje. Ale jest przekonany, że jest 
pani przekonana, co do tego projektu uchwały i tak będę to w sercu nosił. 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1275/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w 
Kielcach na Osiedlu DĄBROWA II. 
 
Pkt. 6. 13 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei Księdza Jerzego Popiełuszki  
i ulicy Ogrodowej.  
Proszę Państwa. Pojawiła się taka możliwość, żeby miasto odkupiło 
nieruchomość położoną przy ulicy Ogrodowej o powierzchni łącznie ponad 
tysiąca metrów z przeznaczeniem pod rozbudowę siedziby Straży Miejskiej. Jest 
to atrakcyjna nieruchomość położona w centrum miasta obok siedziby Straży 
Miejskiej. Właściciele tej nieruchomości poprosili nas o kilka propozycji działek 
zamiennych, ponieważ nie byli skłonni sprzedać tej nieruchomości za gotówkę. 
Wytypowaliśmy kilka nieruchomości spośród tych zainteresowani wybrali sobie 
nieruchomość przy ulicy Popiełuszki. Nieruchomość przy ulicy Ogrodowej jest 
położona znacznie lepiej, ponieważ jest to centrum, poza tym jej atrakcyjność 
jest większa, ponieważ przez działkę przy ulicy Wrzosowej biegnie kanał 
ciepłowniczy, którego koszty przełożenia będą na pewno znaczne. Stad też 
nasza propozycja żeby właśnie takiej zamiany dokonać zwłaszcza w kontekście 
faktu, iż nieruchomość na której położona jest siedziba Straży Miejskiej obecnie 
jest przedmiotem postępowania zwrotowego i niewiadomo tak naprawdę, co z 
nią się stanie .  
 
Radny Paweł Gągorowski 
Jeżeli pan Dyrektor mówi, ze budynek Straży Miejskiej jest w postępowaniu 
zwrotowym, to dla mnie mowa w uzasadnieniu o rozbudowie tej siedziby jest 
nielogiczna w tym momencie. Jak dojdzie do sytuacji ze będziemy musieli 
zwrócić to co będziemy rozbudowywać panie dyrektorze.  
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  
Tak, jeżeli dojdzie do zwrotu tej nieruchomości wówczas na tej działce 
powstanie nowa siedziba tylko mniejsza. 
 
Radny Paweł Gągorowski  
Zupełnie tym bardziej jest dla mnie nielogiczne uzasadnienie tej uchwały, 
ponieważ tak: po pierwsze możemy zwrócić to właścicielom, czyli będziemy 
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rozbudowywać. Czyli uzasadnienie jest sprzeczne z prawdą to jest jedno, po 
drugie może będzie ta siedziba większa może mniejsza. To pytanie czy jak 
mamy już siedzibę właściwa to czy budować dla tej Straży Miejskiej czy nie 
należy znaleźć iść w innym kierunku, czy Straży Miejskiej jest potrzebna tak 
atrakcyjna nieruchomość, jak mówi pan dyrektor w centrum miasta zupełnie nie 
negując tego, że ta siedziba może być większa czy powinna być większa i tak 
dalej. Twierdzę, że Straż, jeś li już funkcjonuje powinna mieć warunki, natomiast 
pytanie, czy w tej lokalizacji. Kolejne moje pytanie i wątpliwości budzi fakt 
tego, kto zwrócił się panie dyrektorze i tu przerwę sobie na chwile żeby pan 
mógł odpowiedzieć – kto zwrócił się z zamiana tych nieruchomości miasto do 
właścicieli czy właściciele do miasta.  
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  
W związku z rozmowami pomiędzy Komendą Straży Miejskiej, a właścicielami, 
które były prowadzone w przedmiocie odkupu tej działki zwrócili się 
właściciele, ale było w porozumieniu z miastem robione. 
 
Radny Paweł Gagorowski  
Zwracałem na to przez kilka ostatnich miesięcy wstecz, że uzasadnienia nie są 
pisane tak jak należy. W związku z tym rodzą się kolejne pytania. Liczyłem na 
to, że to uzasadnienie, które jest w uchwale zostanie poszerzone. W 
uzasadnieniu w uchwale tak naprawdę nie ma nic. Jak się dowiadujemy teraz są 
zupełnie sprzeczne informacje uzyskujemy. Z tego ja wiem i jakiś tam 
informacji zasięgnąłem to właśnie właściciele się zwrócili do miasta, czy to do 
Straży wszystko jedno tu były pertraktacje na linie od właściciela do miasta, a 
nie na odwrót i nie na podstawie czegoś, że ktoś podjął jakieś rozmowy, ktoś się 
podjął rozmowy, ktoś się zwrócił i tak dalej. Trzeba mówić prawdę i jak to 
funkcjonuje. Z tego, co wiem to ta nieruchomość była od dawna do sprzedania i 
właściciel, dlatego że nie byli jej sprzedać za pieniądze, jakich oczekiwali, no 
tak to wygląda, bo nawet znana jest w mieście kwota, za jaką chcieli sprzedać i 
dlaczego nikt tego nie chciał kupić. Teraz jest kwestia kolejna i pytanie moje 
jest takie czy ci właściciele z Ogrodowej będą charytatywnie to przenosić nie 
zarobią na tym, chcą tam mieszkać, czy chcą sobie dom wybudować, oni tez 
musza te koszty przenieść. Pan dyrektor weryfikował, jakie to są koszty 
przeniesienia tych instalacji? 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
No nie, nie weryfikowałem. Nie będę na tym etapie weryfikował kosztów 
przeniesienia kanału ciepłowniczego. 
 
Radny Paweł Gagorowski  
Ale pan dyrektor już mówi, że są znaczne. No to nie wprowadzajmy po raz 
kolejny radnych w błąd. Jak mówię: uzasadnienie są przygotowywane, 
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delikatnie mówiąc źle. Po raz kolejny to stwierdzam: informacje są zupełnie 
nieprawdziwe. Pan dyrektor twierdzi, że są znaczne. A może nie są znaczne? 
Pytanie, co to jest pojęcie znaczne? Bo jest nie ostre, może takie, a może takie 
pieniądze. My kończymy tę kadencję. Ale na przyszłość niech pan robi te 
uzasadnienia logiczne, bo później przychodzą mieszkańcy i się dziwią, że na 
boku gdzieś sprzedajemy nieruchomość, zamieniamy itd. A powszechnie się w 
mieście mówi, że wiadomo co, za co i dlaczego. Pan nie produkuje tych uchwał, 
z uzasadnieniami, tak, jak to powinno wyglądać. Stwierdzę na koniec tylko tyle: 
jeś li trzeba, to zawsze było tak (bo ja twierdzę, że są ludzie mądrzy i mniej 
mądrzy), ale zawsze było tak, że jak coś było zasadne, to popierałem pana 
dyrektora, ale jak coś było nie zasadne, to pana nie popierałem. I w tym 
momencie twierdzę, że pan popełnia kolejne błędy w kwestii co najmniej 
uzasadnień do uchwał i kwestii gospodarki nieruchomościami. Bo według mnie, 
to nie jest logiczne, że się pozbywamy tamtej nieruchomości, biorąc tak 
naprawdę atrakcyjną, z którą nie wiemy, co będziemy musieli zrobić, bo nie 
wiemy, czy Straż będzie nasza, czy nie będzie nasza (nieruchomość Straży 
Miejskiej). Dziękuję bardzo. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Jeżeli mogłabym prosić, to chciałabym najpierw usłyszeć odpowiedź na pytanie, 
czy działka przy ulicy Popiełuszki została kiedykolwiek wystawiona do 
przetargu, tudzież czy była oferta jej sprzedaży publiczna. 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
Nie została nigdy wystawiona do przetargu, ponieważ sprawa z tymi państwem, 
którzy chcą się z nami zamienić toczy się już od prawie roku. Stąd my 
czekaliśmy specjalnie z tą nieruchomością, nie wystawiając jej na razie na 
przetarg, żeby można było tym ludziom zaoferować ta nieruchomość zamienną. 
Chce tylko zwrócić państwu uwagę, że dzisiaj każda nieruchomość w centrum 
miasta, zwłaszcza na ulicy Ogrodowej jest na wagę złota. Proszę nie sugerować 
radnym, ani innym osobom, że ta nieruchomość jest nieatrakcyjna. Tak wynika 
z państwa wypowiedzi. 
 
Radna Katarzyna Zapała 

W takim razie chciałabym się spytać teraz, co do merytorycznego usytuowania 
Straży Miejskiej przy Ogrodowej. Ulica Ogrodowa generalnie, jak wiemy jest 
niezbyt przejezdna, tam się mieści szpital, który i tak ma problemy z 
komunikacją i teraz chcemy tam postawić dużą siedzibę Straży Miejskiej 
(zresztą nie wiadomo, tak naprawdę, czy będziemy musieli ją przenosić) w 
miejscu, które jest trudno dostępne, blisko ronda. Czy naprawdę nie ma w 
Kielcach nigdzie indziej terenu, który by był: łatwiej dostępny komunikacyjnie, 
który by był lepszy, jeś li chodzi o usytuowanie parkingu dla Straży Miejskiej? 
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Nie ma działki, którą moglibyśmy tak przygotować, aby Straż Miejska miała 
komfortowe warunki  tak, jak np. policja? Czy to musi być akurat miejsce, gdzie 
nie trzeba stawiać instytucji, takiej jak Straż Miejska, ale może warto 
zaproponować inwestorom usytuowanie tam obiektu np. funkcjonalności 
publicznej, niekoniecznie dbającej o bezpieczeństwo miasta lecz np. 
rozwijającej ten obszar jako uzupełniającej oferty parku miejskiego, np. o pewne 
elementy rozrywkowe. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Panie Dyrektorze. W związku z informacją, którą w tej chwili otrzymaliśmy, że 
istnieje groźba, że Straż Miejska zostanie jakby wykwaterowana z tej działki, że 
właściciel odzyska swoją nieruchomość, czy zostały podjęte już w tej chwili 
jakieś kroki, żeby Straż Miejską przenieść w inne miejsce, niż ul. Ogrodowa.? 
Czy były takie koncepcje i czy została przeanalizowana taka możliwość. Bo 
wydaje mi się również, że ta lokalizacja nie jest specjalnie trafiona. Czy zostały 
podjęte jakiekolwiek kroki, służące znalezieniu nieruchomości dla Straży 
Miejskiej po za Ogrodową? 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Słucham wypowiedzi moich 
poprzedników i wygląda na to, że urzędnicy na czele z panem dyrektorem 
Pietrzykiem Urzędu Miasta to jest trochę głupków, którzy nie potrafią myś leć 
logicznie. A uzasadnienie, które pan dyrektor Pietrzyk daje jest logiczne. 
Wątpliwości można mieć; natomiast jestem przerażony tym, że radny 
Gągorowski , zgłasza, że dyrektor Pietrzyk, którego ja osobiście uważam za 
jednego z najlepszych w tym Urzędzie ma jakieś kontakty „za ile, za co”. 
Dlatego proponowałbym, żeby to dokładnie zapisać i przesłuchać pan 
Gągorowskiego w prokuraturze, no, bo to jest jakieś doniesienie publiczne. Ja 
uważam, że dyrektor Pietrzyk ma czyste ręce, a padł na niego tutaj potężny cień. 
Ja tak to odbieram, nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Pan mówi: „za ile, 
chodzą po mieście”. Jeśli pan ma takie doniesienia, to z punktu widzenia prawa 
(jest pan prawnikiem) powinien pan natychmiast zgłosić to do organów 
ścigania. 
 
Ad vocem radny Paweł Gągorowski 
Panie radny. Szanuję pana, ale tak jak pan zamierza prowadzić kampanię 
wyborczą i z pana schizofrenią polityczną zupełnie nie jestem w stanie 
zrozumieć, o co panu w tym momencie chodzi. Powiedziałem tylko i pan 
dyrektor przyznał to, że ta nieruchomość była do sprzedaży, ze właściciele się 
zwrócili do miasta i wszyscy wiedzieli za ile ta nieruchomość ma być sprzedana. 
W związku z tym, mówienie: „kto, co, za ile” i sugerowanie, że to jest mowa o 
jakiejś działalności korupcyjnej z zawiadamianiem prokuratury – panie radny, 
niech się pan zastanowi nad tym, co pan robi, bo lubię pana, szanuję pana, ale 
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pan kampanię prowadzi trochę nieumiejętnie. Chce pan zaistnieć, tylko nie wie 
pan jak. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Nie ukrywam satysfakcji, z tego powodu, że przynajmniej ten protokół z 
posiedzenia sesji będzie przeczytany przez radnych. 
 
Ad vocem radny Jan Gierada 
Jeśli pan ma schizofrenię, to jest pański problem, niech pan ją leczy, bo ja 
takiego problemu nie posiadam. Kampanii nie robię, mnie jest nie potrzebna 
taka kampania na posiedzeniach Rady Miejskiej. Natomiast wielu radnych tak 
zrozumiało i ja tak zrozumiałem. Jeżeli pan się wysławia jako prawnik, niech 
pan się wysławia dokładnie, a nie insynuuje coś, co może napawać mnie w 
moim myś leniu, że tak należy rozumieć. Pan się nie odwołuje do chorób. Mam 
starsze dzieci od pana, a pan będzie mi mówił, co ja mam, czego ja nie mam. 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
Odnośnie pytania pana radnego Jarosława Karysia. My nie wiemy jeszcze, czy 
ta nieruchomość zostanie zwrócona. Natomiast chcemy zabezpieczyć 
ewentualne zaplecze dla Straży Miejskiej, gdyby tak się stało. My nie 
rozpatrywaliśmy innych koncepcji położenia Straży Miejskiej, ponieważ ta jest 
w miarę dobra. Tutaj nadarza się nam okazja, żeby ta nieruchomość 
zagospodarować właśnie w ten sposób. Przypominam, że działek w centrum 
miasta praktycznie my już nie mamy. Ich jest jak na lekarstwo. Są to bądź 
wycinki, bądź skrawki; jest tego już niedużo. Uważam, że jest zasadne, żeby 
Straż Miejska miała swoją siedzibę w centrum miasta. Przecież nie wyrzucimy 
jej na Stadion, gdzie ludzie nie będą mieli dostępu, a strażnicy będą musieli 
jeździć taki kawał do miasta. Trochę co innego jest wspomniana tutaj policja, 
trochę co innego Straż Miejska. Po za tym, jeżeli doszłoby do zwrotu tej 
nieruchomości, to my się oczywiście będziemy odwoływać. Sprawa ta jeszcze 
nie jest zamknięta. Ja tylko mówię państwu, kierowany szczerością wobec 
radnych, że istnieje takie zagrożenie i musimy już teraz myśleć, jak ta sytuację 
zabezpieczyć. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1276/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy Alei 
Księdza Jerzego Popiełuszki i ulicy Ogrodowej. 
 
 
 
Pkt. 6. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków. 
Sprzedajemy kawałek o powierzchni 227m2 na poprawę zagospodarowania 
sąsiedniej. To nie będzie wymagało dalszego uzasadnienia w kontekście faktu, 
iż dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego i właśnie ta działka jest przeznaczona na poprawę sąsiedniej. 
Wiec wykonujemy plan zagospodarowania przestrzennego.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1277/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków. 
 
Pkt. 6. 15 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 
Jasieńskiego. 
Jest to sytuacja również podobna jak w poprzednim, działka ma powierzchnie 
22 m2 jest przegrodzona i dzierżawiona od strony drogi Bruna Jasieńskiego i 
sprzedajemy na poprawę mieszkańców bliźniaka, który znajduje się za ta 
działką. Dziękuję.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1278/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 
przy ulicy Jasieńskiego. 
 
Pkt. 6. 16 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa 
Mieczysława Jaworskiego. Sprzedaż działki na poprawę zagospodarowania 18 
m2. Dwa lata temu Państwo byli uprzejmi wyrazić zgodę na nabycie od Skarbu 
Państwa paska, który przebiega przez pawilony przy ul. Chęcińskiej od Skarbu 
Państwa. Teraz już mamy ten stan uregulowany na Gminę i pojawi się kilka 
uchwał w tym temacie na następnych sesjach i będziemy sprzedawać te kawałki 
tym ludziom, na których stoją ich pawilony, oczywiście nie cale tylko część. 
Jakiś kawałek mają, który przeszkadza im w zagospodarowaniu, ponieważ nie 
maja tytułu do gruntu. Nie mogą ani tego rozbudować, ani jakiegoś poważnego 
remontu poczynić. W ten sposób będą jej to umożliwione te 18 m2 na poprawę.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1279/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Biskupa Mieczysława Jaworskiego. 
 
Pkt. 6. 17 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja. 
Nieruchomość położona  jakby w widłach ulicy Świętej Weroniki i ulicy Pawiej 
i ulicy 1 – go Maja. Nieruchomość ładna , duża , atrakcyjna o powierzchni 1320 
m2 . Sprzedaż w trybie przetargowym na zasadach ogólnych .  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1280/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 
przy ulicy 1 Maja. 
 
Pkt. 6. 18 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, os. Barwinek. 
Tu również podobna sytuacja 688 m2 tylko, ze bez dojazdu od drogi publicznej. 
Nieruchomość jest okolona gruntami, które stanowią własność wielu 
współwłaścicieli więc tryb  przetargowy  zasady ogólne. Dziękuję  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1281/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, os. 
Barwinek. 
 
Pkt. 6. 19 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, Aleja Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 
Tutaj mamy dwie działki o powierzchni 372 m2 i 477 m2 jest w tej nieruchomość 
w części ul. Popiełuszki przy pawilonach przy przedostatnim przystanku Nr 34. 
Niedawno uregulowaliśmy stan prawny tych działek, tak ze można je spokojnie 
przeznaczyć do sprzedaży. Prawdopodobnie pod zagospodarowanie będzie 
możliwe przedłużenie tego ciągu pawilonów. Sprzedaż na zadach ogólnych.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1282/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, Aleja 
Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 
 
Pkt. 6. 20 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w 
Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 51A. 
Jest to lokal przy ul. Sienkiewicza położony na I Pietrze od podwórza. 
Prawdopodobnie jest to jakaś pozostałość po jakimś starym mieszkaniu, nie ma 
wody, nie ma sanitariatów, ale są to dwa pomieszczenia, które właściciel będzie 
mógł sobie zagospodarować. Albo, jeśli stanie to z tego budynku przyłączy do 
swojego mieszkania, albo znajdzie się ktoś inny kto urządzi z tego biuro 
podciągnie sobie wodę, lub tego typu rzeczy. Sprzedaż przetargowa na zasadach 
ogólnych.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1283/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 
położonym w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 51A. 
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Pkt. 6. 21 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, położonej 
w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej. 
Proszę państwa jest to wynik naszej prawie miesięcznej pracy związanej z 
sugestiami radnych dotyczących przesunięcia lokalizacji parkingu z terenu 
Domu Pomocy Społecznej. Udało nam się wygospodarować działkę po drugiej 
stronie ulicy Bernardyńskiej jest to oczywiście skonsultowane z Geoparkiem, 
tak żeby ten parking nie przeszkadzał w realizacji infrastruktury obiektu Ogrody 
Botanicznego. Tak, że będzie zlokalizowany po drugiej stronie ulicy 
Bernardyńskiej, nie będzie już przeszkadzał mieszkańcom DPS-u a i teren, który 
tutaj byłby wolny zostanie zagospodarowany i oczywiście zaspokoi potrzeby 
obu szpitali.  
 
Pan Krzysztof Słoń – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Dziękuje bardzo. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale wszyscy radni odczuwają 
satysfakcję w tej chwili, że udało się przez ten miesiąc wypracować takie 
rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby wszystkich stron. Bardzo serdecznie dziej 
uje za to, że w tym naszym zespole brał udział i Włodek Wielgus i Sekretarz 
Miasta i pan Dyrektor i projektanci, ze strony ze Szpitala Dziecięcego. To 
bardzo ważna sprawa ze względu na uspokojenie nastrojów w Domach Pomocy 
Społecznej, ale także sprawa, która jest niezwykle istotna ze względu na budowę 
nowego Szpitala Dziecięcego. Bardzo proszę jeszcze w tym temacie pan 
Włodzimierz Wielgus.  
 
 
Radny Włodzimierz Wielgus  
W zasadzie chciałem zabrać głos po glosowaniu i podziękować wszystkim, ale 
mam nadzieje, że nie będzie już żadnych sprzeciwów. Rzeczywiście włożyliśmy 
dużo wysiłku i chciałem podziękować panu Prezydentowi, Panu 
Przewodniczącemu, Panu Pietrzykowi i rzeczywiście miejsce i lokalizacja 
wydaje się optymalna i w tej chwili rozwiąże to problemy nie tylko Szpitala 
Dziecięcego, który już dużymi krokami zbliża się do rozpoczęcia tej inwestycji 
jak również Świętokrzyskiego Centrum Onkologii a pewnie będzie służył 
Geoparkowi . Tak, że już z góry dziękuję za głosowanie. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 24 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1284/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej. 
 
Pkt. 6. 22 
 
Pan Artur Hajdarowicz Dyrektor Biura Planowania Prz estrzennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przedstawiam dość 
istotny projekt (prezentacja na załączniku graficznym). Dotyczy Dymin, 
studium zmieniamy jako dokument w całości wiec nie ma takie podejścia 
gniazdowego, ale tą zmiana tematyką były Dyminy. Po wschodniej stronie ulicy 
Ściegiennego – ta zmiana, jeżeli zostałaby uchwalona otwarłaby drogę do 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren, 
który lada dzień będzie przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu. W tej 
chwili wyświetlany jest dotychczasowy dzisiaj tylko obowiązujące studium 
uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego – proszę zwrócić 
uwagę na Dyminy.  
Proszę o kolejna planszę – to są w powiększeniu dotychczasowe ustalenia i 
połowa terenu to jest teren rolniczy przestrzeni produkcyjnej, to są te jasno żółte 
plamy i to jest zmiana, która proponuje do uchwalenia. Po pierwsze efektem 
zmiany jest wprowadzenie terenów budowlanych, inwestycyjnych na 
dotychczasowych terenach produkcji rolnej, czyli tu już nie ma upraw. Jeśli 
chodzi o nowe tereny to jest ok. 120 ha pod zabudowę mieszkaniowa, ok. 40 ha  
pod usługi i rzemiosło, ok. 50 ha pod produkcje i metropolitarne  składy i około 
26 ha pod wielko powierzchniowe obiekty handlowe to znaczy powyżej 2000 
m2 powierzchni sprzedaży. W południowej części tego terenu jest potężny 
kompleks,  bo to nie tylko to co do tej pory było zabudowane, potężny kompleks 
terenów będących we władani kampanii piwowarskiej dlatego wiemy jakie są 
losy Browaru Kielce, ale te wszystkie działki są przedmiotem sprzedaży 
prowadzona przez profesjonalną firmę dlatego plan też tam ustala pewną 
strukturę i pewne funkcje dla nowych inwestycji na tym terenie, ponieważ 
zostanie sprzedana potężna część wiele hektarów około 30 terenu, który należał 
do Browaru nie był w ogóle zabudowany. To jest pierwsza zmiana.  
Dwa – powiększenie delikatne w kierunku południowym aż do węzła z 
obwodnica wschodnią obszaru pod wielko powierzchniowy obiekt handlowy. 
To powiększenie nastąpiło w skutek już prowadzonych rozmów przez kompanie 
piwowarska i inwestorami – to jest realizacja wniosku kompani piwowarskiej. 
Natomiast na większości pozostałego terenu jest przewidziana funkcja 
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oraz w pewnych rejonach 
korom czerwonym usługi, w tym usługi publiczne oraz rzemiosło. Dokładnie 
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infrastruktura, która na tym terenie zostaje wprowadzana będzie pokazywał plan 
miejscowy, który będzie przedmiotem odrębnej procedury i rozważań Rady 
Miejskiej. Ja tylko powiem, że jest to obszar 400 ha, gdzie znakomita 
większość, bo około 210 ha to są nowe obszary inwestycyjne. 
Proszę dalej – jeden z załączników to tez jest zmieniona plansza ułamkową 
przyrodniczo. 
Proszę wrócić na te plansze dwie do tyłu – proszę państwa w trakcie było 
przedmiotem trzykrotnego procedowania, a wiec bardzo długo procedowaliśmy, 
uzgadnialiśmy, były trzy wyłożenia do publicznego wglądu. W trakcie tych 
trzech wyłożeń do publicznego wglądu bardzo duża część uwag została 
uwzględniona wiec te ustalenia i planu studium były uwzględniona, natomiast w 
efekcie końcowym, czyli dzisiejszym w trakcie tych trzech wyłożeń 23 uwagi 
zostały uwzględnione w całości bądź w części. Te nieuwzględnione uwagi 
macie w załączniku nr 5 i z dokładnym opisem każdej z nich. Ja je szybko 
omówię, bo wiem, ze dzisiaj czas goni i podzielę na pewne grupy. Pierwsza 
grupa to są uwagi, które dotyczą bardziej planu, bo są szczegółowe rzeczy – 
drogi dojazdowe, drogi lokalne wiec to są uwagi, które będziemy rozpatrywać 
na etapie planu miejscowego, który jest bardzo szczegółowy. Następny pakiet 
uwag to uwagi związane z rozbudową układu komunikacyjnego, tj. rozbudową 
jezdni ul. Ściegiennego oraz obwodnicę wschodnią i węzeł ul. Ściegiennego z 
przyszłą obwodnicą wschodnią. Niestety ten podstawowy układ komunikacyjny 
jest niemożliwy do zmiany, dlatego te uwagi nie zostały uwzględnione.  
Kolejna grupa uwag dotyczy i to jest najbardziej znacząca grupa z tych 23 uwag 
– dotyczy projektowanego terenu zieleni, gdzie ten problem od początku 
procedowania i planu i studium istniał jest to teren zieleni w ulicy Sukowskiej, 
Przyłogi i Kalinowej -13 ha w środku tego założenia. Proszę państwa tam jasne 
uzasadnienie, dlatego ja powiem ogólnie. To jest dno doliny, nawet, jeś li 
spojrzymy na ten układ zielonych plam to i to widać, że ukształtowanie terenu 
jest takie w tym miejscu, gdzie ta zieleń jest projektowana 13 ha następuje 
spływ powierzchniowy i gruntowych wód. One spływają zarówno od strony 
północnej jak i od południowej i te wody są odprowadzane istniejącymi ciekami 
wodnymi w kierunku południowym w kierunku lasu i cieku wodnego. Widać, że 
tak ukośnie ukształtowana dolina z kolejną dolinką boczną poniżej. Jeś li ten 
teren zacznie być zabudowywany ten spływ wód powierzchniowych będzie 
jeszcze większy, te wszystkie wody będą się gromadzić w tym miejscu. Jest 
wysoki poziom wód gruntowych, oczywiście on się okresowo zmienia. Nie 
mniej jednak likwidacja takich dolinek i zabudowa takich dolinek, gdzie wręcz 
opracowania mówią o zagrożeniu podtopieniami, likwidacja takich dolinek jest 
drastycznie sprzeczna ze wszelkimi regułami zachowywania się w przestrzeni. 
Już nie mówię o sprawach środowiskowych. Jeśli jest możliwość 
odprowadzenia wód w sposób naturalny to takich dolinek się po prostu nie 
zabudowuje tym bardziej, że mamy do czynienia z 400 ha terenu 
przeznaczonego pod zabudowę i inwestycje. Dlatego mimo trzykrotnych 
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wyłożeń powtarzanych uwag i rozmów, wizji w terenie i dyskusji z 
mieszkańcami. I tutaj niestety tego terenu pod zabudowę myśląc racjonalnie 
przeznaczyć się nie da, dlatego bardzo proszę o uchwalenie tej zmian.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 23 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1285/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 
 
Pkt. 6. 23 
 
Pan Piotr Wójcik – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. „Ulica 
Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka ”Barabasza” w Kielcach”. 
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni bardzo proszę o przyjęcie tej 
uchwały, ponieważ taki wniosek musi być złożony do 30 września br. Przyjęcie 
uchwały umożliwia nam złożenie wniosku, są to kolejne wnioski, z którego 
uzyskujemy dofinansowanie – dofinansowanie w wysokości 50%. Szacunkowy 
koszt tej inwestycji to 3 mln zł . 1,5 mln zł jest to ogromna kwota dlatego proszę 
o przyjęcie tego projektu uchwały .  
 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LIII/1286/2010  z dnia 9 września 
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających 
do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. 
„ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka ”Barabasza” w Kielcach”. 
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Pkt. 7 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Jan Gierada, 
2. Joanna Grzela, 
3. Adam Jaskóła, 
4. Jacek Nowak 
5. Alicja Obara, 
6. Jacek Wołowiec. 

 
Pkt. 8 
 
Radny Marek Wołowiec – Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej  
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni radni. Ja bardzo krótko, bo 
wiem, że czas jest bardzo cenny wszystkich tutaj, bo wszystkich nas tutaj czas 
goni, chciałbym takie oświadczenie krótkie złożyć osobiste kończącej się mojej 
pracy w Radzie Miasta i chciałbym oznajmić, że ze względu na sprawy 
zawodowe i osobiste nie będę ubiegał się o mandat radnego w nadchodzących 
wyborach samorządowych. Tę decyzję podjął już znacznie wcześniej. 
Jednocześnie rezygnuję z szefa Klubu Platformy Obywatelskiej. Chciałbym z 
tego miejsca powiedzieć jeszcze kilka słów, bo to jest chyba ostatnia moja 
możliwość, bo nie wiem czy będę uczestniczył w następnych posiedzeniach 
Rady, ponieważ różne sprawy człowieka dopadają. Chciałbym z tego miejsca 
podziękować kolegom i koleżankom radnym za owocną i miłą współpracę na 
rzecz rozwoju miasta. Chociaż ta współpraca czasami była szorstka, ale 
demokracja polega na tym, że trzeba się spierać, ale w ramach obowiązującej 
demokracji. Ale nadrzędnym naszym celem nas wszystkich radnych było i jest 
dobro miasta. Będąc w radzie 8 lat poznałem wielu wspaniałych ludzi tutaj, 
którzy też znajdują się na tej sali, od których wiele rzeczy się nauczyłem i są dla 
mnie wzorem do naśladowania. Nie będę tu nazwisk wymieniał, ale jest to 
bardzo dużo osób. Chciałbym tez podziękować Panu Prezydentowi i jego 
Zastępcom za współpracę na rzecz rozwoju miasta. Przez 8 lat nastąpił znaczny 
rozwój miasta, którym Pan Prezydent uczestniczy. Dziękuję też urzędnikom 
Urzędu Miasta za współprace, dzięki waszej pracy Urząd Miasta jest przyjazny 
dla mieszkańców Kielc. Dziękuję bardzo.  
 
Pan Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Dziękuję Panu Panie Przewodniczący, ja również dziękuję Panu za współpracę 
jako Przewodniczącemu Klubu Radnych oraz jako koledze radnemu. Mimo 
wszystko przynajmniej zapraszam Pana na sesję listopadową, jeżeli Pan znajdzie 
czas będzie to ostatnia sesja, w której podsumujemy pracę naszego samorządu.  
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Klub PO, aby wytypować Przewodniczącego, abym wiedział, z kim mam się 
kontaktować na okoliczność Konwentów.  
 
Radna Katarzyna Zapała  
Ja chciałabym się odnieść do pewnej informacji medialnej, która się ostatnio 
ukazała i jestem niezmiernie zadowolona. Dziękuję bardzo pani redaktor Gazety 
Wyborczej, że podniosła ten temat schroniska dla zwierząt. To jest temat, który 
ja kilka razy podnosiłam na Komisji Gospodarki Komunalnej twierdząc, że są 
tam pewne rzeczy, które mogą nas niepokoić i różne zjawiska. Dziękuję bardzo 
Panu Prezydentowi, który bezzwłocznie odpowiedział na apel i informacje 
medialna i zapowiedział tam zweryfikowanie pracy schroniska. Chciałbym 
prosić urzędników miasta, którzy będą za to odpowiedzialni, aby przyjrzeli się 
w sposób szczególny pracy weterynarza, w jaki sposób on jest wybierany, jakie 
ma umowy i na jakiej zasadzie on współpracuje ze schroniskiem. Jak również 
żeby sprawdzili w sposób dokładny możliwość przeprowadzania zabiegów 
sterylizacji zwierząt zaraz po tym jak zwierze trafia do schroniska. To jest 
zabieg, który jest stosowany ogólnie w Polsce schroniskach. jest to zabieg 
prewencyjny zapobiegający sytuacji bezdomności zwierząt, a tego się nie 
wykonuje u nas w schronisku a to powinno być. Chciałabym, aby ten raport z 
działalności urzędników miasta został przekazany Komisji Gospodarki 
Komunalnej, o co bardzo proszę. Dziękuje.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Sygut  
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drogi Marku. W imieniu Pana 
Prezydenta Lubawskiego i moich kolegów i urzędników dziękuję za pracę 
znamy się wiele lat. Myślę, że to był dobry czas dla miasta ze twojej strony. 
Bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że dalej będziesz na rzecz wspólnoty 
kieleckiej działać. Dziękuję.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Szanowni państwo ja mam trzy sprawy. Pierwsza to taka, że zapraszam państwa 
w sobotę o godz. 13.00 pod nasz Pomnik Homo Homini przy ul. Ściegiennego 
zapaleniem zniczy i złożeniem wieńca uczcimy pamięć ofiar zamachu 
terrorystycznego z 11 września 2001 roku, ale także ofiar bo temu ten pomnik 
miał służyć ofiar terroryzmu na całym świecie którym się dział i dzieje i niestety 
będzie się dział. Informuje, bo były pytania radnych szczególnie z Komisji 
Edukacji, że nikt z radnych nie uczestniczył w uroczystej inauguracji roku 
szkolnego kieleckiej szkole ponadgimnazjalnej pewnie były jakieś powody (…) 
w Słowackim, a pan radny był zaproszony? Czyli żaden radny nie był 
zaproszony na te uroczystość. Pan dyrektor raczy współpracować ze szkołą, 
wiem, że szkoli tam przyszłych studentów medycyny. 
 Kolejna sprawa na wniosek pana Adama Jaskóły prawdopodobnie zmienię 
termin sesji październik, ponieważ akurat wypada w Święto Edukacji 
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Narodowej i proszę się liczyć z tym, że sesja będzie zwołana na 30 września br. 
i później byśmy jeszcze zwołali roboczą sesję w październiku i tą kończącą 
przed 12 listopada bezpośrednio. 
 
Pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 53 sesję Rady Miasta w dniu 9 
września 2010 roku. 
 
 
Protokół sporządziły                                             Przewodniczący Rady Miasta 
 
Renata Garbarczyk               Krzysztof Słoń 
 
Magdalena Kot  
 
 
 
 
 
 
 


