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Protokół Nr LV/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 12 listopada 2010 roku, w godz. 13.00-15.30, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 27 radnych. 
Nieobecny radny Marek Wołowiec. 
 
Do pkt 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
Otwieram 55 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 12 listopada 2010 roku. 
Szanowni Państwo niech mi będzie wolno, w imieniu Was wszystkich, złożyć 
szczere wyrazy współczucia naszemu koledze Jackowi Wołowcowi z powodu 
śmierci Jego Mamy. 
 
Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce 
Szanowni Państwo chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom ceremonii pogrzebowej mojej Mamy. Panu Przewodniczącemu, 
radnym, a szczególnie Panu doktorowi Stanisławowi Góździowi i Panu 
dyrektorowi Janowi Gieradzie, którzy wspierali mnie i moją rodzinę w tych 
trudnych sytuacjach. Szanowni państwo, największą wartością dla człowieka  
w trudnych sytuacjach jest serce drugiego człowieka. Ja spotkałem ludzi z takim 
ogromnym sercem za co państwu bardzo serdecznie dziękuję.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
Witam panie i panów radnych, witam pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego 
i jego zastępców pana Czesława Gruszewskiego i pana Tadeusza Sayora, witam 
panią Barbarę Nowak Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta. Witam 
dyrektorów wydziałów i szefów podległych Miastu jednostek. Witam 
przedstawicieli lokalnych mediów. Jak zwykle liczymy na obiektywny przekaz z 
obrad dzisiejszej sesji w środkach społecznego przekazu. Witam przybyłych 
gości. Witam również tych, którzy obserwują przebieg dzisiejszej sesji dzięki 
przekazowi internetowemu. Witam bardzo serdecznie Starostę Powiatu 
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Kieleckiego pana Zenona Janusa. Jest mi niezmiernie miło, Pan Starosta 
obawiając się, że spóźni się nieco na godzinę 14.00 zaszczycił nas swoją 
obecnością już w tym momencie.  
Jest mi niezmiernie miło powitać również wśród nas gości szczególnych, są to 
nasi zacni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Zarządu Okręgu Kielce Pan Prezes kpt. Zbigniew Mielczarek oraz Pan 
Wiceprezes mjr Henryk Ziółkowski. Witam również Pełnomocnika Marszałka 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Karola Fijałkowskiego. Proszę 
o zabranie głosu Pana Prezesa kpt. Zbigniewa Mielczarka. 
 
Pan Prezes kpt. Zbigniew Mielczarek 
Serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu i całej Radzie za umożliwienie mi 
wystąpienia na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Na temat naszej działalności 
można by mówić długo, lecz nie chcę zabierać czasu, więc w skrócie powiem  
o pewnych punktach, które realizujemy. Pierwsze to organizujemy uroczystości 
na terenie miasta i na terenie województwa świętokrzyskiego, wydajemy 
biuletyn patriotyczno-historyczny, współpracujemy ze szkołami, wyświetlamy 
filmy, organizujemy spotkania z młodzieżą szkolną, wnioskujemy o nadania 
szkołom imienia Armii Krajowej, a najwięcej czasu poświęcamy upamiętnieniu 
miejsc historycznych. Już sporo zostało upamiętnionych, ale jeszcze pojawiają 
się nowe, które należałoby upamiętnić. Nasz związek kiedyś liczył 4600 
członków, dzisiaj liczy niecałe 900. Tylu z naszych szeregów już odeszło.  
Z tych 900 członków nie wszyscy jeszcze są w jakimś takim zdrowiu, często 
spotykamy ich na wózkach inwalidzkich, chodzących o kulach, leżących  
w łóżkach. My utrzymujemy się jedynie ze składek i wielu ludzi w tego tytułu, 
co wymieniłem, jest zwolnionych z płacenia składek. W tej chwili składki nie 
wystarczają nam nawet na bieżące potrzeby i nie mamy żadnego zasilenia 
finansowego z zewnątrz i to co robimy, z tego względu, musielibyśmy albo tego 
zaprzestać i zlikwidować związek albo czekać na nie wiadomo co. I właśnie 
dzięki temu, że mamy przychylnych ludzi którzy nam pomagają, we wszelkich 
działaniach jeszcze istniejemy i możemy coś robić, utrwalać historię Armii 
Krajowej. W związku z tym pragnąłbym dzisiaj na tej uroczystej sesji tym, 
którzy nam pomagają wręczyć podziękowania, a są to: 

− Pan Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta Kielce, 
− Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce, 
− Pan Andrzej Sygut Wiceprezydent Miasta Kielce,  
− Pan Jerzy Król Dyrektor  Wydziału Spraw Obywatelskich UM, 
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− Pan Zygmunt Mazur Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyki UM, 
− Pan Michał Daranowski Kierownik Biura ds. współpracy  

z kombatantami UM. 
Nastąpiło wręczenie wyróżnień uhonorowanym osobom przez przedstawicieli 
ZO ŚZŻAK. 
 
Pan Prezes kpt. Zbigniew Mielczarek 
Jeszcze raz serdeczne podziękowanie Panu Przewodniczącemu i całej Radzie za 
umożliwienie mi wystąpienia tutaj, krótkiego, bo krótkiego, ale to co chciałem 
powiedzieć powiedziałem. Dziękuję bardzo. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
W imieniu wyróżnionych bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, 
że odwiedziliście Panowie obrady naszej sesji – to dla nas wielki zaszczyt  
i honor. Życzymy Wam jeszcze wiele siły i zdrowia, tego abyście swoja pracą 
podtrzymywali tradycje polskich żołnierzy. Dziękujemy bardzo. 
 
Do pkt 2 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 

Panie i panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 4 listopada 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 wpłynął od pana Prezydenta wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Kielce 
lub jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego 
uprawnionych. 

Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące porządku obrad? Nie widzę. 
Poddaję zatem pod głosowanie Wysokiej Rady wniosek o wprowadzenie zmian 
w porządku obrad dzisiejszej sesji czyli wniosek autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadający Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, a także wskazania 
organów i osób do tego uprawnionych. 
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Głosowanie: 
Za   – 25 
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   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 12 

października 2010r. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych radnych . 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie okreś lenia zasad ustalania i poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru 
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opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

6) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający 
Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, a także wskazania organów 
i osób do tego uprawnionych (z autopoprawką); 

7) uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2011; 

8) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy 
Doraźnej dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 
 

6. Podsumowanie działalności samorządu Miasta Kielce w kadencji 2006 – 
2010: 
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
b) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
c) wystąpienia Przewodniczących Klubów Radnych. 

7. Podziękowania i gratulacje (wystąpienia radnych i zaproszonych gości). 
8. Wyprowadzenie sztandaru Rady Miejskiej. 
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kielcach. 
 
Informuję jednocześnie, że Pan Przewodniczący Komisji Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego Pan Tomasz Bogucki złożył do protokołu obrad dzisiejszej sesji 
sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok 2010. 
 
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 12 października 2010 roku. Radny 
oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem 
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praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł 
żadnych zastrzeżeń do protokołu.  
 
Głosowanie: 
Za    – 27 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LIV/2010  z sesji 
Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 12 października 2010 r. 
 
Do pkt 4 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 

Wykonując obowiązek Przewodniczącego Rady Miasta wynikający  
z art. 24 lit. h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym informuję Wysoka Radę, 
iż wszyscy radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia 
majątkowego za rok 2009 w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku.  

Po wstępnej analizie złożonych oświadczeń przekazałem je do właściwych 
urzędów skarbowych. Z informacji uzyskanymi z urzędów skarbowych wynika, 
że w oświadczeniach niektórych radnych znalazły się pewne niedociągnięcia, co 
do których zostali poproszeni o złożenie stosownych wyjaśnień. 

Ponadto informuję, iż wszyscy radni złożyli w stosownym terminie 
oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed końcem kadencji, które 
przekazałem do właściwych urzędów skarbowych. 
 

W imieniu nas wszystkich składam bardzo serdeczne życzenia 
imieninowe dla naszego kolegi Witka Borowca.  
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że również w dniu dzisiejszym swoje 
imieniny obchodzi nasza przemiła koleżanka, wyrozumiała oczywiście dla 
zapominalskich, Pani Renata Wicha.  
W dniu jutrzejszym na pewno imieniny obchodzi nasz kolega radny Stanisław 
Góźdź – serdeczne życzenia.  
Bardzo serdecznie dziękuje koledze Tomaszowi Boguckiemu, Zbyszkowi 
Piątkowi oraz Marianowi Kubikowi za to, że w dniu wczorajszym 
reprezentowali Radę Miasta w poczcie sztandarowym uczestnicząc  
w obchodach Święta Niepodległości.  
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Bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim radnym, którzy w tym roku 
zaangażowali się w kwestę na rzecz odnowy zabytków naszych cmentarzy. 
Czynię to w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego.  
 
Do pkt. 5 
 
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 
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania 
tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców  
w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Pkt. 5. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 1). 
Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 
8 493 908 zł, w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 545 437 zł 
oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 7 948 471 zł. Ponadto projekt 
spowoduje zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 557 042 zł, w tym 
wydatków bieżących o kwotę 443 881 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 
1 113 161 zł.  
Zapisy tego projektu spowodują zmianę przychodów miasta o kwotę 6 936 866 
zł, spowoduje również zmianę w zadaniach inwestycyjnych rocznych oraz w 
limitach wydatków na WPI. 
Najpoważniejsze zmiany są następujące: w związku z tym, że została podpisana 
umowa na współfinansowanie środkami unijnymi w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod 
Śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. 
IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX 
Wieków Kielc”  zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów  
i wydatków majątkowych o kwotę 7 797 171 zł. na realizacje tego projektu. 
Na nasz rachunek wpłynęła kwota 457 651 zł z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji – Narodowej Agencji Programu na realizację przez ZSE im. Kopernika 
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programu „Uczenie się przez całe życie” – zachodzi więc konieczność 
zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta. 
Ponadto proponujemy przenieść kwotę 200 tys. zł z zadania inwestycyjnego pn. 
„Regionalny Port Lotniczy Kielce – pozyskanie gruntów” na wydatki bieżące tj. 
na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 
oraz odszkodowania z tytułu scaleń i podziałów. 
Kwotę 131 tys. zł pozostałą  z oszczędności powstałych w bieżącej działalności 
Kuchni Cateringowej proponuje się przenieść na dofinansowanie zakupu 
posiłków dla podopiecznych MOPR. Kwotę 250 tys. zł, która pozostała 
niewykorzystana na demontaż części budynku mieszkalnego przy ul. 
Jagiellońskiej 47, proponujemy przenieść na wydatki majątkowe na zakup 
samochodu, jako dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów 
kwatermistrzowskich na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
pożarnej w Kielcach.  
Mamy oszczędności na bieżącej obsłudze długu Miasta w związku z tym kwotę 
940 tys. zł proponujemy przeznaczyć na: 

− zakup biletów wejściowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na mecze 
Klubu Sportowego VIVE Tragi Kielce – 140 tys. zł, 

− działalność bieżącą placówek oświatowych – 800 tys. zł, w tym na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyszczególnionych placówek,  
w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2010r. nowych składek 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli (wzrost o 7 %), zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14,07.10r. 

Kwotę 329 604 zł proponujemy przenieść z dotacji podmiotowej dla przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez inną osobę niż j.s.t. na dotacje podmiotową 
dla przedszkoli niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci  
w przedszkolach niepublicznych. 
Niewykorzystane środki w kocie 148 627 pochodzące z dotacji celowej dla 
KCK na zadania modernizacyjne proponuje się przenieść na nowe zadania KCK 
związane z zakupem wyposażenia elektro-akustycznego. 
Przedstawiłam najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie uchwały  
i wnoszę o uchwalenie tych zmian. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1319/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Kielce na 2010 rok.  
 
Pkt. 5. 2 
 
Skarbnik Barbara Nowak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Korekta polega na dostosowaniu planu wydatków zadań inwestycyjnych do 
harmonogramu prac na tych zadaniach. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1320/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego. 
 
Pkt. 5. 3 
 
Pani Dorota Polak dyrektor Wydziału Podatków UM zarekomendowała 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości. 
Zwolnienie dla podatników, którzy wykonują remont elewacji nieruchomości  
w centrum Miasta funkcjonuje już od 2004 roku. Kontynuując politykę 
podatkową Miasta Kielce proponuje się przedłużenie powyższego zwolnienia na 
kolejne 3 lata. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1321/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości. 
 
Pkt. 5. 4 
 
Dyrektor D. Polak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień 
z opłaty targowej. 
Proponowana zmiana polega na ustaleniu nowego brzmienia § 3 obowiązującej 
uchwały z którego usunięto zapis dotyczący zawierania umów z inkasentami. 
Nie jest to konieczne gdyż wynika to wprost z ustawy – Ordynacja podatkowa. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1322/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie okreś lenia zasad ustalania i 
poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. 
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Pkt. 5. 5 
 
Dyrektor D. Polak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Zmiana w projekcie polega na usunięciu zapisów o zawieraniu indywidualnych 
umów z inkasentami na zaktualizowaniu wykazu inkasentów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1323/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w 
sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Pkt. 5. 6 
 
Pani Urszula Grabowska dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu UM  
zarekomendowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Kielce lub jego jednostkom 
podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych  
(z autopoprawką). 
Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. ustala 
szczegółowe zasady i tryb udzielania umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym będących 
należnościami Gminy Kielce lub jej jednostek podległych. Wnoszę o podjęcie 
uchwały w celu realizacji obowiązku ustawowego. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1324/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadający Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym,  
a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 
 
Pkt. 5. 7 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował 
projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta 
Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 
Obowiązek w tej mierze spoczywa na radzie gminy i przyjecie tej uchwały jest 
warunkiem koniecznym do tego, aby od stycznia przyszłego roku można była 
uruchamiać środki na rzecz tych organizacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 27 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1325/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce 
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z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2011. 
 
Pkt. 5. 8 
 
Pan Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Kielcach przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenie odpłatności należy do Rady 
Miasta, wobec czego mam zaszczyt zaproponować odpowiednią uchwałę, w 
której odpłatność jest bezpośrednio uzależniona od dochodu osoby korzystającej 
z tej usługi. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 26 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr LV/1326/2010 z dnia 12 
listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za 
pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
Ogłaszam 15 minut przerwy. 
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Pkt. 6 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miasta 
 
Wznawiam po przerwie obrady 55 sesji Rady Miasta Kielce. 
Witam wszystkich zebranych na tej Sali. Szczególnie serdecznie witam 
wszystkich tych, którzy w ostatnich minutach zaszczycili nas swoja obecnością. 
Witam niezwykle ciepło Panią Wojewodę Świętokrzyską Bożentynę Pałkę – 
Korubę, witam naszych niezawodnych parlamentarzystów: Pana Posła Henryka 
Milcarza i pana Posła Artura Gieradę. Witam przedstawicieli naszych 
zaprzyjaźnionych uniwersytetów, jednego technicznego, drugiego 
humanistycznego, witam Panią prof. Reginę Renz rektor Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Witam również Pana 
prof. Stanisława Adamczaka rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Witam 
przedstawicieli naszych służb mundurowych: 

− I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach Pana Komisarza 
Mirosława Dryjasa, 

− Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
Pana st. bryg. Zdzisław Kuźduba, 

− Komendanta Straży Miejskiej Pana Władysław Kozieł. 
Witam także bardzo serdecznie Naczelnika Kieleckiej Delegatury Instytutu 
Pamięci Narodowej Pana Leszka Bukowskiego. 
Obecność tych znakomitych gości nie jest przypadkowa, bo reprezentują 
instytucje, z którymi na co dzień nasz samorząd, zarówno my jako Rada Miasta, 
jak i Pan Prezydent, współpracowaliśmy przez te ostatnie 4 lata. Niektórym,  
z pokorą trzeba przyznać, dostarczaliśmy dużo pracy papierowej, myślę tu  
o Pani Wojewodzie, ale cóż taka jest już nasza rola samorządowców.  
Szanowni Państwo przypada mi w udziale wyjątkowe zadanie – podsumowanie 
tej kadencji. Ponieważ emocje moje sięgają w tej chwili zenitu, nie chcę również 
aby Pani Małgosi miała później problem z odsłuchaniem i przepisaniem tego, co 
za chwilę powiem, będę starał się trzymać tego, co sobie zapisałem i nie 
popuszczać zbytnio fantazji. 
Szanowni Państwo 
Nadszedł czas podsumowania czterech lat pracy kieleckiego samorządu. Wtedy 
27 listopada, gdy wybraliście mnie na przewodniczącego stanąłem przed wami 
pełen obaw i niepokoju czy podołam waszym oczekiwaniom czy dobrze 
wypełnię zaszczyt reprezentowania was.  
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Wtedy, podobnie jak i teraz, drżącym głosem powiedziałem: 
„Wysoka Rado 
Przewodniczący wybierany jest przez Radę i dla Rady. Pierwszy element tego 
zdania przed chwilą się spełnił. Dziękuję Wam za ten zaszczyt, którym mnie 
obdarzyliście. Przewodniczący jest wybrany dla rady, postaram się ze 
wszystkich sił wypełniać tak długo jak uznacie to za stosowne. Cieszę się, że 
krzesło Przewodniczącego Rady Miasta jest takim samym krzesłem jak 
wszystkie inne na tej Sali. Nie jest ani wygodniejsze, ani wyższe, ani bardziej 
rozległe. To cały czas ma przypominać, że Przewodniczący jest jednym z Was  
i ma Wam służyć i pomagać byście mogli skutecznie i owocnie zrealizować 
swój mandat, mandat radnego miasta Kielce. Mam nadzieję, że przyczynię się 
do tego, co z całego serca deklaruję. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.”  

Zafundowaliście mi wtedy przyspieszony kurs samorządowej dojrzałości, 
a moim skroniom alibi na szlachetniejszy odcień. Dziś powód niepewności jest 
podobny, choć zapisać go trzeba czasem przeszłym. Czy podołałem 
oczekiwaniom czy dobrze Was reprezentowałem? Jeśli tak jest, jeśli nie 
żałujecie swojej decyzji, to poczytuję to sobie za jeden z największych 
sukcesów w moim dotychczasowym życiu, bo do bycia dla Was, dla kieleckiego 
samorządu podszedłem na serio angażując całego siebie. I jeśli kiedyś, przecież 
już w innej rzeczywistości ktoś powie mi przypadkowo „Panie Przewodniczący” 
to będzie to dla mnie honor.  

Koleżanki i koledzy, dla mnie przede wszystkim radni Rady Miasta 
Kielce, tak z mojego najgłębszego przekonania,(wtedy u progu kadencji) 
obiecałem sobie na was patrzeć i nigdy zdania nie zmieniłem traktując to jako  
filar funkcji przewodniczącego bez widzenia sektorów czy kolorów.  

Do czegoś muszę się przyznać, jako przewodniczący nie napisałem żadnej 
interpelacji, tak sobie obiecałem i dotrzymałem słowa. A przecież tyle spraw 
udało się zacząć i doprowadzić do końca. Dziękuję prezydentowi, dyrektorom 
wydziałów, paniom i panom urzędnikom, którzy wiedzieli, że gdy o coś proszę, 
z czymś się do nich zwracam to nie jest to błahostka czy prywata tylko coś 
ważnego i istotnego. A było tego wiele, jako efekt moich cotygodniowych 
spotkań z mieszkańcami. Autorytetu nie buduje  się nawet najbardziej 
eleganckimi wizytówkami czy tabliczką na drzwiach gabinetu 
przewodniczącego, ale tym jak się w tym gabinecie przyjmuje ludzi, jak się  
z nimi rozmawia, jak traktuje ich problemy. Naszych urzędników nawet tych 
nieznanych mi z imienia i nazwiska traktowałem zawsze jak partnerów nas  
samorządowców, z którymi wspólnie pracujemy dla ludzi i dla tego miasta. Od 
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Państwa można się naprawdę wiele nauczyć. Dziękuję Wam i waszym 
współpracownikom.  

Trudno mi jest wziąć samodzielnie odpowiedzialność za podsumowanie 
tej kadencji. Liczę, że wspomożecie mnie w tym swoimi wystąpieniami. Ja, 
ograniczając statystyki, do niezbędnego minimum powiem – to jest 55 ostatnia 
sesja, podjęliśmy ponad 1300 uchwał, nasze Komisje obradowały 700 razy, 
złożyliście radni 746 interpelacji. 

To były dobre cztery lata, czas pracy, dyskusji, wymiany zdań, czas 
twórczych różnic i merytorycznych batalii, trudnych decyzji, pierwszych 
kroków na długiej drodze do zmiany Kielc. I odwieczny dylemat czy coś robi 
prezydent czy rada, czy pieniądze daje prezydent czy rada. Dziś tego nie 
zamierzam rozstrzygać. Powiem tylko to była kadencja kieleckiego samorządu 
wyłonionego w demokratycznych wyborach do realizacji zadań gminy Kielce  
i Powiatu grodzkiego. 

Tyle ważnych decyzji z różnych dziedzin, tyle godzin na ich 
wypracowanie. Jak w fotoplastykonie przesuwają się teraz zdjęcia bohaterów 
naszych sesji: Kieleckich Targów wyrwanych Poznaniowi, tego co na razie jest 
ścierniskiem a będzie lotniskiem, naszych wyższych uczelni, naszej szkoły 
muzycznej, wszystkich żłobków, przedszkoli i szkół, boisk i basenów, 
parkingów i chodników, Sienkiewki i Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej, Urzędu Pracy, biurowca na Strycharskiej, planów 
zagospodarowania, Korony za złoty dwadzieścia dwa, świetlic, klubów, 
jadłodajni, rewitalizowanych zabytków i zaułków śródmieścia i pomników,  
i placów, zozów i Szpitala Miejskiego, laparoskopów i rentgenów, 
ekstraklasowych ambasadorów z piłkami różniej wielkości, kół ratunkowych dla 
MPK i Sandomierza po powodzi, i drabin do nieba dla straży, Konsulatu 
Generalnego RP i tablicy o Piłsudskim w Winnicy, od nas, od Kielczan..... 
Co by tam jeszcze…, poddaję się, do północy i tak nie zdążę wymienić.  
A o północy przechodzimy do historii. Wierzę, że dobrze w niej zapisani. 

Przyjmijcie też moje sprawozdanie. Czas jest odpowiedni, bo po 
dwunastu latach opuszczam radę. Przez cztery ostatnie było mi dane was 
Koleżanki i Koledzy reprezentować. Mówię dziś głośno - to był zaszczyt. 
Niektórzy z Was mogą zaświadczyć jak bardzo zależało mi na kreowaniu 
dobrego wizerunku Rady, jak zabiegałem o właściwe miejsce Rady Miasta  
w świadomości mieszkańców, być może czasem nadgorliwie, ale nie wstydzę 
się tego, bo znaczenia Rady nie da się przecenić, bo dobra rada miasta to skarb 
dla mieszkańców, to poczucie bezpieczeństwa, to spokój i zaufanie do władz 
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samorządowych. Nie wstydzę się tego, bo nie wybraliście mnie żebym siedział 
w zaciszu gabinetu i tylko podpisywał to, co uchwalimy.  

Byłem w waszym imieniu tam gdzie inni zaproszeni nie przychodzili:  
z kombatantami przy ich kapliczkach, w szkołach, klubach, na jubileuszach  
i mszach św. polowych, na turniejach sportowych i przeglądach piosenek, na 
spotkaniach z młodzieżą co chce poruszyć z posad świat, na opłatkach i jajkach 
wielkanocnych. Świątek, piątek i niedziela. Czułem, że tak trzeba dla Rady,  
ale i dla tych co na gości czekają. 

Pięknie wspominam prace Kapituły Nagrody Miasta Kielce i dumny 
jestem że razem z Wami uhonorowaliśmy tylu zacnych i znakomitych ludzi, to 
też jest nasz wspólny dorobek. Raz byłem nawet chyba przez przypadek 
scenarzystą i reżyserem gali wręczenia nagród. 

Dumny jestem i wdzięczny Wam, że przyjęliście moją propozycję by 
honorowym obywatelem Kielc został Prezydent Ryszard Kaczorowski, 
zdążyliśmy prawie w ostatniej chwili, chyba nikt teraz tej decyzji nie żałuje. 

A pamiętacie tę sesję w Pałacu Biskupów, na którą dał się zaprosić 
Prezydent Lech Kaczyński, jak nas upewnił, że Kielce to piękne i ważne miasto 
dla Polski, miasto Legionów. Wtedy dwa lata temu powołałem Honorowy 
Komitet na Rzecz Obchodów 70 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Ile się wtedy działo również dzięki waszemu zaangażowaniu. 
Później jeszcze jedna inicjatywa w 65 rocznicę Akcji Burza Deszcz. I jeszcze 
jedna żeby Skwer Pamięci Ofiar Katynia był w Kielcach i jest.  

Albo to żeby Kielce pamiętały o 19 listopada gdy Papież przyjął 
honorowe obywatelstwo (ja tego 19 listopada z 2003 roku nie zapomnę nigdy). 
Zacząłem w ubiegłym roku w 6 rocznicę i Proszę was kontynuujcie to.  
I w przyszłości niech się na ratuszu obok tej tablicy, co upamiętnia wizytę ojca 
Świętego z 91 roku była też ta z 19 listopada, bo On wtedy powiedział, 
że z radością przyjmuje Honorowe Obywatelstwo Kielc i żebyśmy zawieźli Jego 
błogosławieństwo dla naszego miasta i wszystkich Kielczan. Nawet tylko te 
słowa wystarczą na tablicy.  

W tej mojej sentymentalnej podróży wspominam teraz naszą wartę przy 
Św. Pamięci parze Prezydenckiej w Warszawie, i tę sesję kwietniową  gdyśmy 
wspominali tych co zginęli w Smoleńsku, i jak mnie wsparliście gdy was 
prosiłem o ulicę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Kielcach. Jest nas coraz 
więcej... Wczoraj do miast z ulicą prezydenta dołączyło Chicago. Dajcie znać 
jak będzie otwarcie tej naszej, chciałbym tam być. 
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Nie mówiłem Wam tego wcześniej, ale przez te lata mijającej kadencji 
Prezydent Lech Kaczyński zaakceptował wysłane przeze mnie wnioski  
i odznaczył kilkudziesięciu kielczan i osoby z Kielcami związane. Byli to żyjący 
i nieżyjący już bohaterowie czasów wojny czasów powojennego zniewolenia, 
czasów Solidarności. Kombatanci i generałowie z Kielc, byli wspaniali księża  
i mój przyjaciel  ukochany biskup Mieczysław Jaworski. A więc widać i tak dla 
Kielc Św. Pamięci Prezydent Lech Kaczyński się zasłużył. 

Dziękuję wam, że stawaliście razem ze mną gdy protestowaliśmy przeciw 
niekorzystnej dla Kielc Ustawie metropolitalnej, albo gdy upominaliśmy się  
o naszą trasę S73.  

Wielu pewnie zaskoczyło to co pojawiło się na tej Sali - Portret 
Prezydenta Stefana Artwińskiego i krzyż komandorski z gwiazdą orderu 
odrodzenia Polski. Pamiętacie ? Rok temu gdy była uroczysta sesja poświęcona 
prezydentowi. Przyjechał do nas z tym odznaczeniem św. pamięci Minister 
Władysław Stasiak wtedy odsłoniliśmy tablice na Sienkiewicza 11 gdzie 
prezydent Artwiński mieszkał i naszą salę nazwaliśmy jego imieniem. Wtedy 
też powiedziałem i dziś słowa dotrzymuje (nie wypada inaczej, bo było to 
zapisane w protokole), że takie miejsce na portret i odznaczenie znajdzie się na 
tej Sali. To taki prezent dla wszystkich. Nie obrażę się gdy kiedyś tę reprodukcję 
z fotografii prezydenta zastąpi portret namalowany przez któregoś ze znanych 
kieleckich malarzy. Już teraz, więc nie ma wątpliwości kto jest patronem 
kieleckiego samorządu.  
Był też na tej ubiegłorocznej sesji z nami św. pamięci Premier Przemysław 
Gosiewski i potem przez kilka miesięcy odpowiadając na mój apel spotykał się  
z młodzieżą kieleckich szkół, by przypominać postać prezydenta Arwińskiego. 
Robił to razem z senatorem Adamem Massalskim, panią redaktor Jadwigą 
Karolczak, pracownikami Muzeum Historii Kielc i ze mną.  

Z podniesionym czołem wspominam czas przewodniczenia pracom 
komisji doraźnej powołanej do spisania statutu miasta i to, że ten nowoczesny 
statut z którego inni teraz czerpią przykład - uchwaliliśmy, i jest, służył nam 
i będzie służył nowym radnym. Dziękuję Komisji szczególnie Tomkowi 
Boguckiemu. 
Przy okazji wspomnienia o statucie proszę Was byście nie ustawali w walce  
z nieprzejednaną Komisja Heraldyczną z Warszawy która nie chce przyznać 
nam prawa do herbu z królewską koroną. Ja i wielu z was wiemy, że mamy do 
takiej korony prawo i wierzę, że kiedyś nam panowie ze stolicy przyznają rację.  
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Cóż jeszcze.... no choćby temat laptopów, tych naszych, nie z wanny. Udało się 
to u nas i działa i służy i sprawdza się choć tyle było obaw. Poza innymi 
powodami warto było to zrobić chociażby dla uśmiechu dyrektora Roberta 
Urbańskiego znanego miłośnika drzew. 
Z tematów trudnych, co to zwykle trochę zdrowia kosztują, najczęściej 
wspominam jeden jak się zaangażowałem w gaszenie konfliktu Miasto – MPK – 
Veolia. To był czas stresujących mediacji niełatwych, gorących spotkań. Aż 
trudno uwierzyć że to też się w tych czterech latach zadziało... 

Może kiedyś to i wiele innych spraw, działań, inicjatyw, o których teraz 
nie mówię opiszę w jakiejś książce albo poradniku samorządowca, a teraz trzeba 
przecież i innych dopuścić do głosu.  
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni Goście 
Panie Przewodniczący 
Panie i Panowie Radni 
Dziękuję za te 4 lata, za kadencję, która w mojej ocenie była najlepsza kadencją 
w historii naszego miasta i pewnie taką pozostanie przez długie lata dlatego że 
wykorzystaliśmy historyczna szansę i ta kadencja jest naszym ogromnym 
sukcesem. Nie moim – Wojciecha Lubawskiego i nie tylko naszym wspólnym, 
ale całych Kielc. Ja wielokrotnie powtarzałem, że trafił się czas gdy 
uruchomiony został drugi Plan Marshalla. My Kielczanie skorzystaliśmy z tego. 
To jest praca wielu ludzi, składam ogromne podziękowania moim 
pracownikom, to jest ustawienie pewnych wartości, którym musimy służyć. 
Pozyskiwanie tych pieniędzy było absolutnie priorytetem i nie byłoby Możliwe 
bez współpracy Prezydenta z Radą i z pracownikami Urzędu Miasta. Nasze 
Miasta pozyskało ponad 4 miliardy złotych. Oczywiście byli różni beneficjenci, 
ale największym jest oczywiście Urząd Miasta. Z miast wojewódzkich jesteśmy 
na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o ilość pieniędzy na jednego mieszkańca.  
Z miast na prawach powiatu jesteśmy na 4 miejscu w Polsce. Z tego można 
wyciągnąć wniosek, że wykonaliśmy to zadanie. Czy na piątkę, nie wiem? Ale 
na pewno wykonaliśmy je dobrze. Teraz ciężka praca i to co widzimy za oknem 
chociażby, czy następne rozpoczynające się inwestycje to jest efekt tego 
pierwszego kroku, myślę że najważniejszego. Oczywiście w ciągu tych 4 lat nie 
obyło się bez napięć i bez różnych postrzegań poszczególnych spraw. Mogę 
powiedzieć trak, żer żadna wypowiedź radnego nie pozostała bez echa. Może 
tak się wydawało, ze to jest nieważne albo niezauważone. Nad każdą chociaż 
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chwile się zastanowiłem czy ona ma sens czy była przedmiotem różnego 
rodzaju analiz, bo tak się również zdarzało. Jeżeli z tej mównicy z mojej strony 
jakieś słowa, które sprawiły komukolwiek przykrość to przepraszam. Nigdy nie 
było to moim celem. Głęboko wierzę, że naszym wspólnym celem jest Miasto 
Kielce i taki dalej pozostanie. 

Dziękuję Wam za partnerstwo, momentami trudne, ale owocne. Dziękuję 
Panu Przewodniczącemu Krzysztofowi Słoniowi za współpracę i również za ten 
ostatni okres, bo on był trudny, politycznie trudny również dla niego, ale do 
końca zachował klasę. I myś lę, że to jest niezmiernie ważne dla nas wszystkich. 
Życzę Państwu byście byli szczęśliwi w życiu i byśmy dumni byli z naszego 
Miasta. Dziękuję bardzo. 
 
Pan radny Włodzimierz Wielgus Przewodniczący Klubu Radnych PSL 
Szanowni Goście 
Panie Przewodniczący  
Panie Prezydencie 
Drogie Koleżanki i Koledzy radni 
Zanim przejdę do meritum chciałem na wstępie podziękować mojemu 
poprzedniemu Klubowi, Klubowi, który wiele mnie nauczył jak być dobrym 
radnym. Wojtku, Tobie jako Prezydentowi, to jest Twój Klub, Tobie Tomku, 
Reginie, Witkowi, Władkowi. To Wy nauczyliście mnie jak być dobrym 
radnym. Powstał Klub PSL, nie wiem czy Pan Przewodniczący powiedział, że 
jest to najmłodszy Klub w Radzie Miasta, ale mam nadzieję, że ten Klub na stałe 
zagości w Radzie Miasta. Natomiast Państwo już oceniliście w sposób dokładny 
tę kadencję i myś lę, że moja ocena jest tutaj zbędna. Natomiast ja poproszę tu 
moich kolegów z Klubu: Staszka Góździa i Jacka Wołowca, ponieważ 
chcieliśmy w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 
podziękować przede wszystkim Panu Przewodniczącemu Słoniowi za rzetelne, 
sprawiedliwe, uczciwe, stanowcze i honorowe prowadzenie obrad. Chcieliśmy 
wręczyć panu drobny prezent, upominek, który będzie świadczył o szacunku 
jakim Pana darzymy. 
 
Pan radny Jacek Wołowiec Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce 
Chcę powiedzieć kilka zdań na temat mojego sympatycznego kolegi 
Przewodniczącego Krzysztofa Słonia. Znamy się dość długo, bo pierwszy raz 
spotkaliśmy się 12 lat temu, gdy w 1998 roku zasiedliśmy tu w ławach Rady 
Miejskiej i przez te kilka lat spotykaliśmy się na niwie urzędowej, ale również 
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na niwie prywatnej. Poznaliśmy się bardzo dobrze. Wczoraj rozmawiając  
z Krzysztofem, gdy powiedział mi, że pisze takie przemówienie, to ja zwróciłem 
się do swoich dzieci, którzy Krzysztofa doskonale znają, i poprosiłem żeby go 
scharakteryzowali. No i napisali kilka takich ciekawych stwierdzeń: „sarmacki 
wąs”, „dobry rozum”, „świetne wystąpienia”, „rozumienie aluzji”, 
„sarkastyczny humor”. Tych rzeczy mógłbym wymieniać jeszcze kilkanaście, 
bo tych cech jest dość dużo, ale na samym końcu pojawiło się jedno określenie 
„znaczna liczba jego członków mieszka w Afryce”. Czytając to uświadomiłem 
sobie że jeś li ma się takie przymioty i takie poparcie rodzinne na innym 
kontynencie to tylko wtedy można tak znakomicie kierować Radą Miejską. Za 
co bardzo serdecznie Krzysztofie dziękuję. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
A skoro mowa o prywacie, to pozwoliłem sobie znaczną część, właściwie 100 % 
mojej rodziny, zaprosić dzisiaj na sesję. Pewnie by mi nie darowali gdyby ani 
razu przez te 12 lat nie byli tutaj na sesji, tym bardzie jak ojciec i mąż kończy 
kadencję. Im też bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki nim również mogłem ten 
swój mandat i funkcję sprawować. Wybaczcie tę prywatę pozwoliłem sobie na 
nią pierwszy i ostatni raz. 
 
Pan radny Robert Siejka Przewodniczący klubu Radnych SLD 
Szanowni Goście 
Panie Przewodniczący  
Panie Prezydencie 
Drogie Koleżanki i Koledzy radni 
Ostatnia sesja, czas podsumowań, ocen, podziękowań. Ja myś lę, że na te 
podsumowania, na oceny to przyjdzie pora za 9 dni. Bo tak naprawdę, to 
jesteśmy tu z woli wyborców i to do nich będzie należała ta ocena, zarówna ta 
indywidualna aktywności poszczególnych radnych, jak mi Klubów Radnych. 
Jeśli się na nią doczekamy będzie ona sprawiedliwa i zasłużona, w większości 
wypadków. Pozwolę więc sobie tych ocen dzisiaj nie wygłaszać,  
a skoncentrować się na podziękowaniach. Chcę serdecznie podziękować radnym 
mojego Klubu Radnych. Było dla mnie zaszczytem przewodniczyć Wam radni 
koledzy i koleżanki, byliście naprawdę aktywnymi i dobrymi radnymi i chcę 
Wam za to serdecznie podziękować. Oprócz tego jesteśmy jedynym Klubem 
Radnych, który z drobnymi perypetiami dotrwał do końca tej kadencji, 
wszystkie inne się jednak podzieliły. Wszystkim radnym chciałem podziękować 
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za współpracę, bo niezależnie od tego, że różniliśmy się na tych sesjach, 
przecież również o to chodzi, musimy w tej debacie się różnić, bo nie może być 
jednego zdania i monotonii, to mimo tych różnic potrafiliśmy tutaj niezależnie 
od barw politycznych, od przynależności do poszczególnych Klubów Radnych, 
zachować, w mojej ocenie, bardzo wysoki poziom kultury tej debaty. To bardzo 
istotne zwłaszcza w tych czasach gdzie widzimy jak to wygląda w innych 
miastach, o parlamencie nie wspomnę, bo tutaj bardziej kompetentne osoby są 
na Sali, więc o tym mogą więcej powiedzieć. Za to bardzo serdecznie dziękuję. 
Dziękuję Panu Prezydentowi, Jego zastępcom, wszystkim dyrektorom, 
pracownikom Urzędu Miasta, jednostek podległych za współpracę, za pomoc  
w wielu przypadkach. Bo mimo tego, że byliśmy radnymi opozycyjnymi to z 
taka pomocą i z przyjaznym podejściem do spraw, którymi się zajmowaliśmy 
się często się spotykaliśmy. Za to bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ważne, bo 
pokazuje, ze potrafiliśmy pracować właśnie dla naszych wyborców, dla Kielcza. 
To o czym mówił Pan Prezydent, wierze, że tak jest, bo jak tu wszyscy siedzimy 
to sprawy Kielc są dla nas najważniejsze. Dziękuję bardzo serdecznie 
pracownikom Biura Rady Miejskiej. Wielokrotnie z Waszą pomocą  
i życzliwością się spotykaliśmy, to bardzo pomagało nam w wykonywaniu 
mandatów radnych. Na koniec pozwólcie Państwo, że indywidualnie już 
podziękuję Krzysztofowi, myślę Krzysiek, że byłeś takim naszym słonikiem 
szczęśliwym w tej naszej Radzie. Bardzo żałuję, że Ciebie nie będzie, podjąłeś 
inne wyzwania, ale te 12 lat, które ja cię znam i obserwuję, to były dobre lata 
jeś li chodzi o Twoją działalność samorządową, a te 4 ostatnie, myślę, że nie 
powinieneś mieć żadnych złudzeń i wątpliwości – nie zwiodłeś nas. My 
również, jak pamiętasz, zagłosowaliśmy za Twoją kandydaturą i nie żałujemy 
tego. To było bardzo dobre przewodnictwo Krzysztof i za to serdecznie Ci 
dziękuję. Życzę Ci powodzenia i wygranej, żebyś te wszystkie cechy swojej 
osobowości przeniósł na łono Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego tam 
również na pewno to się przyda. Dziękuję. 
 
Pan radny Jarosław Karyś Przewodniczący Klubu Radnych PiS 
Panowie Posłowie 
Pani Wojewodo 
Pani Rektor 
Panie Prezydencie 
Panie Przewodniczący  
Koledzy i Koleżanki radni 
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Szanowni Goście  
Przedstawiciele mediów 
Zacznę od podziękowań. Dziękuję radnym ze swojego Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość za wielką i momentami bardzo trudną prace na rzecz Miasta  
i mieszkańców przez te 4 lata. Dziękuję osobiście i w imieniu całego Klubu 
Panu Przewodniczącemu Rady Miasta mojemu koledze Krzysztofowi Słoniowi 
za to, że w trudnych chwilach potrafił nas trzymać w garści, potrafił nas 
wspierać. Dziękuję Ci Krzysiu. Dziękuje Koleżankom i Kolegom z innych 
Klubów za to, że w ważnych dla Kielce sprawach niejednokrotnie potrafili 
znaleźć drogę do kompromisu. Dziękuję władzom Miasta, dziękuję wszystkim 
urzędnikom, dziękuję kieleckim mediom. 
Szanowni Państwo 
Dyskusja to najbardziej doskonała i najbardziej potrzebna forma dialogu 
społecznego, to podstawa systemu demokracji. Taką podstawą systemu 
demokracji są również partie polityczne. Na tej Sali przez 4 lata prowadziliśmy 
wiele dyskusji, których efektem powinno być dobro naszego Miasta i jego 
mieszkańców. Niektóre decyzje, niektóre rozwiązania były w istocie dobre, 
powiedziałbym bardzo dobre – tutaj przykład uratowania Korony Kielce, dzięki 
mądrym decyzjom większości radnych, rozpoczęcie wielu inwestycji 
drogowych, pieniądze na pomoc społeczną, pieniądze na szkolnictwo i oświatę. 
Tych sukcesów było sporo, ale czy wszystkie rozwiązania były dobre? 
Wydawać by się mogło, że władze Miasta miały sytuację komfortową w 100 %. 
Z jednej strony większość w Radzie Miasta dzięki porozumieniu z moim 
Klubem PiS, z drugiej dzięki wsparciu przyjaciela ziemi świętokrzyskiej, lidera 
Prawa i Sprawiedliwości nieżyjącego już Przemysława Gosiewskiego, 
olbrzymie środki unijne między innymi z programu operacyjnego Polski 
Wschodniej. Możliwości ogromne, ale ze smutkiem to stwierdzam, chyba 
jednak nie do końca wykorzystane. Bo jak inaczej możemy powiedzieć patrząc 
na rozpoczęte w złym czasie i kumulujące się inwestycje, zablokowane centrum, 
zamiast lotniska, o które tak zabiegało PiS, prawdopodobnie kopalnie 
dolomitów. Ja nie chcę wymieniać tutaj tych wielu rzeczy, które wydaje mi się 
zrobiliśmy nie do końca dobrze. To być może nie ten czas i nie ta chwila, ale 
myślę, że prawda wszystkim nam się należy. I mamy wreszcie koalicjanta, 
byłego koalicjanta, który nam przedstawicielom partii politycznej mówi „Dość 
partii w samorządach”. Mam pytanie czy hasło „Dosyć partii w samorządach” to 
wynik koniunktury politycznej związanej z wyborami czy prawda ukrywana od 
lat? Czy rzeczywiście Pan Prezydent tak myśli? Bo jeżeli rzeczywiście tak jest, 
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to dlaczego na początku kadencji Rady Miasta nas, partię polityczną PiS, Pan 
Prezydent poprosił i zaprosił do koalicji? I pytam na zakończenie, co jest 
prawdą: dzisiejsze hasło wyborcze Pana Prezydenta i jego ekipy czy tamto 
zaproszenie sprzed lat, zaproszenie pełne obietnic, obietnic kierowanych do 
mieszkańców i Kielczan? Dziękuję. 
 
Pan radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Klubu Radnych PO 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Szacowni Goście 
Koleżanki i Koledzy 
Klub Radnych Platforma Obywatelska, jak i partia Platforma Obywatelska do 
wyborów samorządowych idzie pod hasłem „Z dala od polityki”, w samorządzie 
„Z dala od polityki”. Wobec tego nie będziemy tutaj dzisiaj na tej Sali 
roztrząsali kwestii porzucenia jednej formacji przez drugą formację. Nie będę 
już wymieniał tego wszystkiego, co stało się tworzywem naszego głosowania 
uchwał, które podjęliśmy, wszystkich zadań, inwestycji w tym mieście. 
Chciałem ograniczyć się tylko do tego aby złożyć państwu serdeczne 
podziękowanie za współpracę. Jednocześnie przeprosić jeżeli byliśmy szorstcy, 
jeżeli przysparzaliśmy komuś nadmiernej pracy, ale taka nasza rola, takie nasze 
zadanie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta. Byliście życzliwi, 
odpowiadaliście na nasze interpelacje, a znaczna ich część stała się faktem. 
Pomogliśmy wspólnie wielu mieszkańcom Kielc. Serdecznie dziękuję, a przede 
wszystkim Panu Przewodniczącemu i Prezydium Rady. 
 
Pan radny Tomasz Bogucki Przewodniczący Klubu radnych Porozumienie 
Samorządowe Wojciech Lubawski 
Szanowni Goście 
Panie Prezydencie 
Panie Przewodniczący 
Koleżanki i Koledzy Radni 
Myślę, że czas dzisiaj abyśmy sobie powiedzieli: dziękuję, przepraszam, byśmy 
w jakiś sposób bardzo skrótowy ocenili czy docenili pracę w Radzie Miasta 
mijającej kadencji. Myś lę, że nie czas na udowadnianie sobie, wchodzenie  
w spory szczególnie te partyjno-polityczne czy most jest lewicowy czy 
prawicowy, bo on jest albo koniecznie potrzebny albo jest zbyteczny.  
W związku z tym chciałbym na początku, mimo wszystko podziękować 
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Klubowi Prawo i Sprawiedliwość za możliwość stabilnej współpracy, 
szczególnie, i to muszę powiedzieć, do momentu tragedii smoleńskiej, w Radzie 
Miasta Kielce. Natomiast późniejszy okres był trudnym okresem dla nas i my 
wszyscy o tym wiemy, ale i za ten trudny okres też Wam dziękuję. Dlatego że 
nauczyliśmy się współpracować ponad podziałami politycznymi. Panu 
Prezydentowi, który mimo, że Klub nazywa się Porozumienie Samorządowe 
Wojciech Lubawski, miał ciężki kawałek chleba do rozgryzienia, jeśli chodzi  
o nasz Klub, bo nie był to Klub, który ślepo przyjmował wszystkie propozycje 
Pana Prezydenta. Ale w ramach współpracy i ze służbami Pana Prezydenta  
i samym Panem Prezydentem mogliśmy wypracować najlepszą, przynajmniej 
naszym zdaniem, współpracę. Chciałbym tu w tym miejscu powiedzieć chociaż 
jedno zdanie na temat reprezentowania Miasta Kielce na forum ogólnopolskim. 
Przez 4 lata to na mnie ciążył obowiązek reprezentacji Kielc na forum Związku 
Miast Polskich i przenoszenia wszystkich problemów, spraw, a także sposobów 
ich rozwiązywania zarówno z Kielc na forum ogólnopolskie, jak i z tego forum 
próbowałem również przenosić rozwiązania na teren miasta. Kielce nie mają się 
czego wstydzić, szczególnie na forum miast wojewódzkich, jest doceniane  
i rozwiązania, które tutaj zastosowaliśmy w ciągu 4 lat są również wzorcowymi 
i powielanymi w innych miastach wojewódzkich. I za tą możliwość aktywnej 
pracy na zewnątrz chciałbym w pierwszej kolejności podziękować Panu 
Przewodniczącemu Słoniowi. To dzięki jego pomocy i odpowiednim działaniom 
mogłem swobodnie wykonywać mandat w ZMP i nie tylko. Chciałbym również 
z tego miejsca, bo jestem reprezentantem Klubu koalicyjnego, który odpowiada 
czy ma taką odpowiedzialność współrządzenia w tej kadencji, podziękować 
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stanisławowi Rupniewskiemu, bo to 
ważny człowiek, który przez 4 lata w obiektywny sposób próbował oceniać 
pracę Prezydenta i tego jakie rozwiązania są tutaj stosowane w mieście. 
Doceniam tą pracę, bo myślę że to jest ciężki kawałek chleba i jak ktoś nie był 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nie wie, jak to ciężko jest w normalnej, 
rzetelnej pracy. Dlatego serdecznie Mu dziękuję, wiem co to znaczy. Wszystkim 
Przewodniczącym poszczególnych Klubów, Wam wszystkim koledzy i imieniu 
naszego Klubu chciałbym serdecznie podziękować za współpracę. Tych, 
których w jakikolwiek sposób dotknąłem, przypominam na przykład sobie takie 
jedno wystąpienie o hybrydowych koalicjach, serdecznie przepraszam, i myślę, 
że były to mocne słowa, to skutki były takie jak zamierzałem. W związku z tym 
cieszę się, że dotrwaliśmy 4 lata do końca i owoce są widoczne. I tak, jak 
powiedział kolega Robert, mieszkańcy ocenią jakie te owoce są. I jeszcze jedno 
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słowo ponieważ nie było na Komisji Pana dyrektora Roberta Urbańskiego, a jest 
tutaj, to chciałem powiedzieć, że to jest jeden z dwóch dyrektorów, którzy na 
wszystkich posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów był obecny, a było ich 
107. Dziękuję bardzo. 
 
Pan radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Nie dlatego, że zostałem wywołany do tablicy przez przedmówcę, ale dlatego, 
że czuję taką wolę i więź powiedzenia kilku ciepłych słów. Swoją krótką 
wypowiedź chcę podzielić na część prawie osobistą i cześć dotyczącą Komisji 
Rewizyjnej, której zaszczyt miałem przewodniczyć drugą kadencję z rzędu. Ta 
część osobista dotyczy kolegi Krzysztofa. Krzysztofie, Panie Przewodniczący, 
tak się składa, że jesteś drugim Przewodniczącym, który przetrwał pełną 
kadencję. Ja zaczynałem w kadencji 1998-2002, ty również z perspektywy tych 
12 lat kończysz jako Przewodniczący kadencję 2006-2010. Przyznaję, że może 
mnie było trudniej, bo startowaliśmy do samorządu jako pierwszaki, ty miałeś 
większe doświadczenie, ale chyba miałeś trudniejszą kadencję. Witaj zatem  
w tym klubie, i tak jak powiedział mój kolega z Klubu Robert Siejka, przenoś 
ten spokój, tą atmosferę twórczą na sejmikowe ławy, bo tam są równie ważne, 
jeś li nie ważniejsze zadania dla naszego województwa, w tym przede wszystkim 
również naszego miasta. Wszystkiego dobrego.  
Dostojni Goście 
Koleżanki i Koledzy Radni 
Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, z którymi w ostatniej kadencji 
przyszło mi jako Przewodniczącemu, i moim kolegom z Komisji Rewizyjnej 
współpracować. Był to czas, podzielam wystąpienie Tomka, spokoju. Być może 
zawiedliśmy świętokrzyskie i kieleckie media, ale nie na tym polega 
sprawowanie kontroli w samorządzie aby z igły robić widły. Myślę, że 
większość radnych w tej kadencji ma wieloletnie doświadczenie. Komisja 
Rewizyjna, w której przyszło mi pracować, to starzy „wyjadacze”, to bardzo 
rozumni i odpowiedzialni ludzie. Dlatego kadencja upłynęła nam rozważnie. 
Wytykaliśmy błędy, ale nie powiększaliśmy ich. Sam, jako przedsiębiorca, 
wielokrotnie byłem i jestem kontrolowany i kontrola polega nie na tym żeby 
upodlić kontrolowanego, ale spokojnie wypomnieć błędy żeby ich w przyszłości 
nie popełniać. Tych na szczęście nie było wiele, były na tyle drobne, że 
uniknęliśmy sensacji i afer. Chciałbym podziękować wszystkim kontrolowanym 
za czas, który Państwo nam poświęciliście na wyjaśnienia, na współpracę, bo 
tak to trzeba nazwać – współpraca kontrolowanych z kontrolującymi. 
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Szczególne podziękowania chciałbym skierować na ręce Wydziału Zamówień 
Publicznych, Pani Bożeny, Pani Marylki – serdecznie paniom dziękuję. 
Zamówienia publiczne są realizowane w naszym mieście na najwyższym 
poziomie. Chciałbym złożyć też podziękowania na ręce Pana dyrektora 
Chojnowskiego, który współpracował z Komisją na zasadzie takiej, że 
odpowiadał za audyty i kontrole wewnętrzne, ale również składał sprawozdania 
z kontroli zewnętrznych w naszym samorządzie. Pan Tomek ma farta, chociaż  
z inną dyscypliną się to wiąże, nie tylko do działań kontrolnych, ale i do działań 
sportowych, co pokazuje w ostatnich dniach. Chciałbym podziękowania 
skierować również na ręce Pani Wojewody, bo bardzo istotną i ważną dziedziną, 
którą zajmowała się Komisja Rewizyjna, a być może nawet najważniejszą były 
skargi mieszkańców. Na szczęście nie było ich dużo, ale wiele tych skarg 
bezpośrednio lądowało w gabinecie Pani Wojewody, w gabinetach niektórych 
Ministrów, a potem wracały one do nas z odpowiednią adnotacją, bo Rada 
Miasta Kielce była tak naprawdę ich adresatem. Również sądzę, że te skargi, 
chociaż przyjęliśmy taką zasadę, z którą nawet prawnicy Pani Wojewody nie do 
końca się zgadzali, żeby nie rozpatrywać tych skarg na forum sesji, żeby 
opiniowała je Komisja Rewizyjna, przyjęliśmy na siebie ciężar rozpatrywania 
tych skarg, z których tak naprawdę wiele nie nosiło znamion skarg, były to po 
prostu pisma niezadowolenia kierowane czasami w sprawach nie dotyczących 
nawet samorządu. Szczególne podziękowania skieruję pod adresatem 
wszystkich urzędników, z którymi Komisja mogła współpracować, na ręce Pana 
Prezydenta Wojciecha Lubawskiego i Wiceprezydentów. W tych kwestiach 
zawsze na czas otrzymywaliśmy od Pana Prezydenta odpowiedzi na nasze 
wystąpienia i interpelacje. Za to serdecznie dziękujemy. I jeszcze bardzo, bardzo 
szczególne podziękowania kieruję pod adresem pracowników Biura Rady 
Miejskiej. Powiem nieskromnie – to ja tworzyłem ten zespół w 1998 roku i do 
dzisiaj on jest stabilny i tak chyba wszyscy byśmy sobie życzyli żeby było  
w następnej kadencji, nawet gdy tak jak Krzysztof z własnego wyboru 
odejdziemy i nie będziemy reprezentować mieszkańców na tej Sali. Te kwiaty  
w imieniu kolegów z Komisji Rewizyjnej chciałbym złożyć na ręce Pani 
Elżbiety Pytel, która opiekowała się naszą Komisją już kolejne 4 lata z rzędu  
i nie tylko notowała to, cośmy ustalali, ale wielokrotnie podpowiadała, 
uczestniczyła, w zasadzie była szóstym członkiem Komisji Rewizyjnej. 
Dziękujemy Pani Elżbieto. Dziękuję. 
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Pani Bożentyna Pałka – Koruba Wojewoda Świętokrzyski 
Witam państwa serdecznie. 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Wszyscy zgromadzeni 
Jestem po raz pierwszy na sesji Rady Miasta Kielce i z ogromną przyjemnością 
stwierdzam, że świetne macie warunki, prawie sejmowe. Będzie krótko i miło. 
Krótko, ponieważ ja zwykle nie zabieram zbyt dużo czasu wszystkim, a miło 
dlatego, że co się miało zadziać to się już zadziało. Teraz możemy sobie tylko 
podziękować za spotkania i współpracę. Ja serdecznie chciałabym podziękować 
wszystkim tu Państwu za miłe przyjęcie mnie jako Wojewody, przyszłam  
z zewnątrz, spoza Kielc, Matko Boska. Jakoś poznaliśmy się i porozumieliśmy 
się, cieszę się bardzo. Pamiętam pierwsze spotkanie z Panem Prezydentem  
w Klubie Abstynenckim Raj, tak się zadzierzgnęła nasza znajomość, byliśmy 
tam gośćmi zaproszonymi. Z wieloma z Państwa pracuję. Proszę państwa nie 
obiecuję, że będzie już od tej pory bez żadnych problemów i sympatycznie 
ponieważ z większością gdzieś w dokumentach spotykałam się. Stoimy na 
straży prawa i tak będzie też i dalej. Myślę, że te problemy z którymi 
spotykaliśmy się udawało nam się rozstrzygać, więc dziękuję i Panu 
Prezydentowi i zastępcom i wszystkim służbom, które z Urzędem 
Wojewódzkim współpracują. Z Panem Przewodniczącym, cóż, skomplikowane 
dzieje naszych kontaktów, które głównie polegały na wymianie różnych 
przepisów, na zmniejszaniu swej objętości i widzę, że Pan Przewodniczący jest 
bardziej stanowczy w stosowaniu tych wszystkich zaleceń niż ja – gratuluję . 
Wszystkim Państwu radnym, którzy zdecydowali się na podjęcie tego trudu, 
życzę żeby ten kaganek radnych nieś li z taką odpowiedzialnością jakiej ta 
funkcja wymaga, już zupełnie bez żartów mówiąc. Tym ,którzy zdecydowali się 
podjąć tę rękawicę po raz pierwszy życzę sukcesu 21. Dziękuję jeszcze raz za 
zaproszenie i życzę wszystkim wszelkiej pomyślności. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Słoń 
Bardzo serdecznie Pani Wojewodzie dziękuję. Myślę, że nadal będziemy te 
przepisy wymieniać i podnosić się na duchu. I też potwierdzam, że właśnie takie 
spotkania jak w Klubie Abstynenta pozwalają poznać się, bo też tam zawsze na 
spotkania opłatkowe czy inne zjawiałem się, i to było dobre miejsce żeby 
poznać się. Bardzo pani Wojewodzie dziękuję za profesjonalizm, który mogłem 
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stwierdzić w otrzymywanych od Pani pismach, proszę wybaczyć, że nie na 
wszystkie reagowałem od razu i nie wszystkie wypełniałem. Ale cóż oboje 
jesteśmy obdarzeni radcami prawnymi, do których mamy bezgraniczne 
zaufanie. 
 
Pani prof. Regina Renz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno - 
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Panie i Panowie 
Mam honor i zaszczyt dzisiaj wstąpić przed Wami po to, żeby podziękować za 
te 4 lata. Pan Przewodniczący pięknie mówił, jak one były owocne, a owocne 
były również dla uczelni, którą reprezentuję. W 2006 roku 13 lutego powstał 
Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej  
w Uniwersytet czyli zbiegło się to z kadencją obecną. Należał do niego pan 
Przewodniczący oraz Pan Prezydent Miasta. Po dwóch latach starań 23 stycznia 
2008 roku Sejm przyjął ustawę o nazwie Uniwersytet Humanistyczno – 
Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ustawa ta uprawomocniła się 
23 marca 2008 roku. Od dwóch lat jesteśmy Uniwersytetem przymiotnikowym  
i czynimy wszystkie starania po to, żeby stać się Uniwersytetem klasycznym. 
Jeżeli wejdzie ta ustawa, która jest teraz w Sejmie, o nowelizacji ustawy  
o szkolnictwie wyższym to warunki już spełniamy. Nie byłoby tych wszystkich 
sukcesów bez wsparcia władz miasta i regionu. Uczelnia może chlubić się tym, 
że ma tak dobre relacje, że zawsze czuła wsparcie ponad wszelkimi podziałami, 
i że mogła wykorzystać te 5 minut jakie dają możliwości środki unijne na to, 
żeby zmienić swoje oblicze, żeby zmienić swój charakter, żeby poprawić swoją 
jakość. Jako Historyk przypomnę tylko niektóre fakty. W 2006 roku mieliśmy 
23 kierunki. W teju chwili, dostosowując się do potrzeb rynku edukacyjnego 
miasta, regionu, ogólnopolskiego czy nawet europejskiego, mamy ich 34. 
Uruchomione nowe kierunki to zdrowie publiczne, przecież tak nam wszystkim 
na zdrowiu zależy, to ratownictwo medyczne, to biotechnologia, to 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, to wzornictwo. Na każdym wydziale 
mamy takie kierunki, które są potrzebne i niezbędne. Prowadzimy inwestycje na 
265 mln złotych. To jest kwota, o której ja 5 lat temu zostając rektorem nawet 
nie marzyłam. Uniwersytet jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy. 
Ale także dzięki wsparciu radnych porządkujemy swoje sprawy własnościowe. 
Otrzymaliśmy na własność budynki dydaktyczne przy ul. Poklasztornej gdzie 
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się mieści Instytut Sztuk Pięknych, przy ul. Mickiewicza gdzie się mieści 
Instytut Edukacji Muzycznej. Uzyskaliśmy na własność budynek przy ul. 
Paderewskiego i mogliśmy go sprzedać i założyć konto specjalne po to żeby 
można kupować mieszkania dla osób ściąganych do Kielc rzadkich specjalności, 
po to żeby jak najszybciej stać się tym Uniwersytetem klasycznym. 
Współpracujemy w dziedzinie wszelkich innowacji z miastem o wspólnych 
inicjatywach z Kieleckim Parkiem Technologicznym, z kielecką prewencją 
nowotworową. Wspomnę o tym, że pierwszy podpis, który złożyłam jako 
jeszcze rektor elekt to był na liście intencyjnym Ogrodu Botanicznego, który jest 
symbolem dla Miasta i dla uniwersytetu. Pierwszy powstał w XIII wieku  
w Bolonii, w najstarszym uniwersytecie był pierwszy ogród botaniczny  
w Europie. Teraz mamy wspólny Ogród Botaniczny gdzie właśnie po tych 5 
latach pierwsze nasadzenia były 2 dni temu. Tych zasług można by wymieniać 
jeszcze wiele, ale brakuje czasu. Chciałam tutaj w imieniu całej społeczności 
akademickiej Uniwersytetu podziękować Wam wszystkim za tak doskonałą 
współpracę. Jak była tutaj konferencja rektorów, w maju, wszystkich uczelni 
państwowych, gdzie gospodarzami byliśmy wspólnie z rektorem Adamczakiem, 
to nam gratulowano takiej współpracy z władzami Miasta i regionu. 
Powiedziano, że to jest do pozazdroszczenia, bo Uniwersytet promuje Miasto a 
Miasto promuje Uniwersytet. I sama od siebie chciałam podziękować Panu 
Przewodniczącemu i Wam wszystkim że dwa lata temu zgłosiliście mnie do 
Nagrody Prezydenta Miasta Kielc, wznieś liście się ponad wszelkie podziały, bo 
ja pochodzę ze wsi radomskiej. Ja wiem, że to nie była nagroda dla Reginy 
Renz, to była nagroda dla rektora Uniwersytetu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim 
za to wszystko co uczyniono dla uczelni, największej uczelni humanistycznej  
w regionie. Dziękuje bardzo. 
 
Pan Henryk Milcarz Poseł na Sejm RP 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Szanowni państwo 
Kielce to nasze wspólne dobro, region świętokrzyski to również nasze wspólne 
dobro, bowiem Polska to nasze dobro największe. I to dobro musimy strzec, 
bronić i pełnić wszelkie wobec niego obowiązki. Kto decyduje się na to żeby 
być radnym czy posłem lub pełnić funkcje urzędnika samorządowego musi 
wiedzieć i pamiętać, że to nie tylko zaszczyt i splendor, ale przede wszystkim 



31 
 

służba. Dzisiejsza sesja to jest ten moment w którym samoistnie patrzymy 
wstecz i zadajemy sobie pytania jakie te 4 lata były? Powiem Wam bez 
kadzenia, Drodzy Państwo, że były dobre. Kielce się zmieniają, region się 
zmienia i Polska się zmienia. Chcę powiedzieć, że jako poseł, ale również 
Prezes Wodociągów Kieleckich mam wielki szacunek do Wszystkich, bo dzięki 
Waszemu wsparciu, współpracy z Wami mogliśmy pozyskać ogromne 
pieniądze, największe pieniądze jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę  
i środowisko. Bez tej współpracy wielu ludzi to by było niemożliwe. Chcę 
również powiedzieć, że za 9 dni są wybory. Wybory mają to do siebie, że każdy 
chciałby wygrać. No niestety tak nie jest, nie wygra każdy. Ale chciałbym Wam 
drodzy państwo powiedzieć, że w życiu człowieka to tylko malutki epizod. Po 
21 będą kolejne dni, następne dni i znów kolejne dni i my wszyscy będziemy 
musieli ze sobą żyć. Dlatego w tej rywalizacji o tym pamiętajmy i myślmy 
przede wszystkim co robić, jak robić żeby wspólnie to dobro najwyższe 
budować. Dziękując Wam bardzo powiem tak, że możecie śmiało iść  
i powiedzieć: do mety dobiegliśmy, wyścig ukończyliśmy i możecie dumnie iść 
do ludzi. Wszystkiego dobrego i dziękuję. 
 
Pan Artur Gierada Poseł na Sejm RP 
Panie Pośle, 
Pani Wojewodo, 
Państwo Rektorzy, 
Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, 
Szanowna Rado 
Niejednokrotnie mówiłem z tej mównicy i wspominam to z rozrzewnieniem. 
Słuchałem dzisiaj również Waszych wystąpień i cofnąłem się do sytuacji sprzed 
3 lat, i te wystąpienia były skrajnie różne. Ale myślę, że wszystkie były 
potrzebne, każdego Przewodniczącego, bo nie pozwoliły nam poczuć się za 
pewnie i wpaść w samozachwyt. I za to wszystko nam dziękuję. A mówię nam 
dlatego, że czuję się w ¼ radnym tej kadencji. Przez rok miałem przyjemność 
być zastępcą Krzyśka Słonia – naszego Przewodniczącego i Krzysiek 
niewątpliwie jest dzisiaj największym bohaterem tej ostatniej, 55 sesji. Krzyśku, 
Tobie również chciałem podziękować z tego względu, że niewątpliwie było 
bardzo dużą przyjemnością być Twoim zastępcą przez ten rok. Dziękuję bardzo. 
Koledzy i Koleżanki radni. Pamiętam jak odchodziłem z Rady Miasta, 
pamiętam jak wtedy między innymi Stasiu Rupniewski pouczał mnie tutaj  
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i mówił, żeby nie zapominał o Kielcach, nie zapominał że jestem członkiem tej 
Rady Miasta i starał się z Wami współpracować. Myślę, że w jakimś stopniu to 
robiłem. Oczywiście czuję duży niedosyt, szczególnie jeśli chodzi o współpracę 
z władzą wykonawczą, ale myślę, że w przyszłości będzie to można jakoś 
naprawić. Dzisiaj nie będę tego roztrząsał, bo jest to rzeczywiście sesja piękna, 
na której powinniśmy rzeczywiście szukać wspólnych mianowników. Ale 
dziękuję Wam Koledzy i Koleżanki radni z wszystkich opcji politycznych,  
i z lewicy i z prawicy. Bo jak patrzę na Janka Gieradę, Stasia Rupniewskiego, na 
Przewodniczącego Klubu Lewicy to wiem ile czasu, jak już nie byłem radnym, 
mieliśmy okazję porozmawiania o Kielcach i szukania właśnie tych wspólnych 
mianowników. Podobnie z Klubem Prawa i Sprawiedliwości: z Mariuszem 
Gorajem, Przewodniczącym Karysiem czy z Marianem Kubikiem, który jako 
członek innej partii, skrajnie różnej, ale jako Przewodniczący ważnej Komisji 
potrafił mnie jako Posła zaprosić i wspólnie potrafiliśmy przekonać Pana 
Prezydenta do rozwiązań słusznych dla Kielc. Często zastanawiamy się czemu 
jest jeszcze ich tak mało, ale myślę, że wszystko przed nami. Chciałem przede 
wszystkim podziękować urzędnikom. Z wieloma z was współpracowałem jako 
radny, jako poseł. Dziękuję również Panu Prezydentowi, Prezydentowi 
Sayorowi, z którym niejednokrotnie miałem okazję i możliwość goszczenia  
w Warszawie. Dziękuję Wam za tę współpracę, za to, że te 55 sesji na pewno 
były bardzo owocne dla naszego miasta. I tak trochę pół serio, pół żartem, bo 
my wszyscy wiemy, że polityki nie powinno być w samorządzie, moja partia ma 
nawet takie hasło, ale podziękuję Prawu i Sprawiedliwości, że nie idzie z hasłem 
„Dość Platformy Obywatelskiej w samorządzie”, lewicy, że nie mówi „Dość 
PiS – u w samorządzie”, moja partia też tego nie mówi i myślę, że to dobrze 
wróży na przyszłość. Dziękuję bardzo. 
 
Prof. Stanisław Adamczak Rektor Politechnik Świętokrzyskiej 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Pani Wojewodo 
Szanowna Wysoka Rado 
Jako Rektor Politechniki Świętokrzyskiej mam wielki zaszczyt, że kieruje 
uczelnią w mieście mądrym, dynamicznie się rozwijającym, w mieście,  
w którym obok Urzędu Miasta profesjonalnego, kierowanego przez Prezydenta 
Wojciecha Lubawskiego działa bardzo mądra i profesjonalna Rada Miasta. Rada 
Miasta, która, jak się tak z boku patrzy, pomimo wielu kontrowersji i dyskusji 
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potrafiła tak miastem kierować, że miasto to naprawdę jest na wysokim 
poziomie. W mieście, w którym z powodzeniem może funkcjonować moja 
uczelnia. To, że to miasto tak dobrze działa to chciałem Państwu zwrócić 
uwagę, że w ostatnim czasie nastąpiło poważne przewartościowanie w ocenie 
miasta przez młodych mieszkańców tego miasta. Chcę powiedzieć, że w tym 
roku zdecydowana większość osób, studentów przyjętych na pierwszy rok, to są 
mieszkańcy miasta. I chcę zaznaczyć, że z czołowych liceów 
ogólnokształcących tego miasta zdecydowana większość podjęła studia na 
Politechnice Świętokrzyskiej. Już chyba minęły te czasy kiedy nasi absolwenci, 
maturzyści siadali w pociąg i jechali do Krakowa i do Warszawy. Większość 
zostaje w tym mieście. Jest to doskonała perspektywa do tego, że miasto się 
może dalej rozwijać. Przykładem tego jest Politechnika Świętokrzyska. Bo 
prawda jest taka, że ci, którzy ukończyli Politechnikę Świętokrzyską zostali  
w większości w mieście, w regionie i tworzą, budują ten region. Nawet jak 
patrzę na tę Radę, to ta Rada to również jest powiązana z absolwentami  
i Politechniką Świętokrzyską. Ta Rada świadczy o tym, że Politechnika nie 
tylko kształci inżynierów i techników, ale przygotowała ludzi do pełnienia 
poważnych, odpowiedzialnych funkcji w samorządzie. Przykładem tego jest 
znakomity Pan Przewodniczący Krzysztof Słoń absolwent Politechniki. Tutaj 
widzę absolwenta politechniki Jasia Gieradę, absolwenta Stasia Rupniewskiego 
czyli to jest potwierdzenia na to, że ta moja uczelnia potrafiła przygotować 
również i samorządowców. Na samo zakończenie chciałbym szczególnie 
serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, bo to co dzisiaj usłyszałem, 
jestem zaszczycony, cieszę się bardzo, że mój absolwent potrafił tak kierować 
Miastem w tak trudnym momencie. Chciałbym też powiedzieć, że postanowiłem 
wyrazić to jeszcze w sposób konkretny, chciałbym zaprosić Pana 
Przewodniczącego na najbliższe posiedzenie Senatu Politechniki 
Świętokrzyskiej 17 listopada i tam w obecności całego Senatu szczególnie Mu 
podziękować, podkreślić, zaznaczyć, że mamy tak znakomitych absolwentów. 
Dziękuję Państwu za uwagę. 
 
St. bryg. Zdzisław Kuźdub Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Wielce Szanowni i Dostojni Goście 
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Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Pragnę w imieniu własnym, jak 
również kieleckich Strażaków serdecznie i gorąco podziękować za 4-letni okres 
współpracy, współpracy, która przyniosła tak wiele dobrego dla mojej służby, 
jak również dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kielc. Tym większy to 
dla mnie zaszczyt i honor, że w tych działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mogłem wespół z państwem uczestniczyć. A tych osiągnięć 
kierowanej przeze mnie służby było niemało. Wystarczy, że wspomnę 
wybudowanie i oddanie do użytku nowej Strażnicy przy ul. Grunwaldzkiej, 
zakup drabiny „ do nieba” jak określił Pan Przewodniczący. Udała nam się 
również zakupić wiele pozycji innego sprzętu specjalistycznego i samochodów 
ratowniczych. Nie byłoby tych sukcesów gdyby nie również wsparcie Pani 
Wojewody i Starostwa Powiatowego. O tym też muszę tutaj powiedzieć. Pragnę 
w tym miejscu wyrazić przeświadczenie, że te osiągnięcia i sukcesy kierowanej 
przeze mnie służby są efektem nie tylko realizacji ustawowego obowiązku 
wynikającego wprost z § 7 ustawy o samorządzie gminnym, ale że są one przede 
wszystkim efektem głębokiej troski Państwa Radnych, Pana Prezydenta i sztabu 
jego ludzi o sprawy ważne dla Kielczan, w tym także troski o ich 
bezpieczeństwo. Dziękując raz jeszcze wszystkim pragnę życzyć wszystkim 
kandydującym w najbliższych wyborach wyborczego sukcesu. Natomiast 
chciałem skierować osobisty adres dziękując za współpracę w tej kadencji na 
ręce Pana Przewodniczącego i Pana prezydenta Miasta. Dziękuję za uwagę. 
 
Nadkomisarz Mirosław Dryjas Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  
w Kielcach 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Wielce Szanowni i Dostojni Goście 
Dziękuje za zaproszenie. Myś lę, że jednym z zasadniczych celów jakie 
mieliśmy do osiągnięcia, my jako Policja, ale również państwo jako Rada 
Miasta Kielce, był wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kielc. Jestem 
przekonany, że udało nam się osiągnąć taki poziom, który można uznać za 
zadowalający. Oczywiście w tym względzie nie ma stanu idealnego, czyli 
dążność do realizacji tego celu cały czas pozostaje na naszych i Państwa 
barkach. Nie są to sprawy łatwe ale w ciągu ostatnich 5 lat, czyli w okresie 
kiedy państwa kadencja w dużej mierze przypadała na ten czas, udało nam się 
ograniczyć w prawie 50 % przestępczość na terenie Kielc i powiatu kieleckiego. 
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Myślę, że jest to sukces głównie Państwa, bo jeżeli Policja cieszy się poparciem 
władz miasta cieszy się również poparciem mieszkańców. Wtedy nasze 
działania są sprawne i nasze morale i chęć pracy jest dużo bardziej wydajna. 
Chcę podziękować Panom głównie z Komisji Bezpieczeństwa,  
z Komisji Socjalnej za współpracę. Państwa ocena, wskazywanie nam 
kierunków pracy, czasem ta ocena surowa, z całą pewnością przyczyniła się do 
lepszego, właściwszego naszego zaangażowania i co za tym idzie poprawy 
bezpieczeństwa. Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi i służbom 
prezydenckim, głównie Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, z którym 
najczęściej mieliśmy kontakt. Praca ta układała się wzorowo i myślę, że będzie 
tak dalej. Chcę wspomnieć również o inicjatywach finansowych, które Państwo 
raczyliście skierować w naszym Kierunku. Te najważniejsze inicjatywy to jest 
budowa Komisariatu I, dofinansowanie do służb ponadnormatywnych jak  
i rozbudowa monitoringu wizyjnego. Myś lę, że możecie być Państwo spokojni  
o stan bezpieczeństwa na terenie Kielc. My dołożymy wszelkich starań żeby 
dopilnować takiego właśnie stanu. Dziękuję 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Szanowni państwo 
Jeśli mówmy o gościach naszych, to nie sposób nie wspomnieć o Pani, która 
towarzyszy nam najczęściej, jest na wszystkich sesjach. Bardzo serdecznie 
brawami podziękujmy jej za to. Pani Kazimiera Zawłocka. Bardzo serdecznie 
dziękujemy. Wspaniała kobieta chociaż los nie szczędzi jej różnych przykrych 
spraw, wiemy to wszyscy, ale mimo to można się od niej nauczyć pogody ducha 
i życzliwości. Bardzo dziękujemy Pani Kazimiero, że była Pani z nami. 
 
Radny Mariusz Goraj Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia 
Ja tak na początek, proszę Państwa, nie chcę Państwa martwić, ale jestem 
jedynym Przewodniczącym Komisji, który był w tej kadencji Przewodniczącym 
dwóch Komisji, w związku z powyższym należy mi się podwójny czas. Ale 
żeby to odwrócić postaram się zająć Państwu dwa razy krótszy czas niż to 
wynikałoby ze zwyczajnej przyzwoitości w takich sytuacjach. Dziękuję 
wszystkim Państwu, z którymi miałem okazję współpracować w tej Radzie. 
Wiem, że mój temperament i sposób artykulacji nie wszystkim odpowiada, ale 
mam nadzieję, że udało mi się również od Państwa, tych spokojniejszych  
z Państwa, nauczyć pokory i patrzenia, już z perspektywy poprzedniej, ale dla 
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mnie to już druga, ale pierwsza pełna kadencja, patrzenia na sprawy miasta  
i mieszkańców z troszeczkę innej perspektywy. Większość z Państwa jest 
starsza ode mnie w związku z powyższym bardzo często korzystam z Państwa 
doświadczenia, również życiowego. Dziękuję urzędnikom Pana Prezydenta 
Lubawskiego, z którymi współpracowałem przez całą kadencję. Jest nas tutaj 
sporo dzisiaj i wszyscy sobie zadajemy pytanie, na którego odpowiedź może być 
tylko trawestacją pewnego powiedzenia „Słoń jak jest każdy widzi”. Jak dla 
mnie Słoń jest przyzwoity, mądry i roztropny, i to on zawsze tonował te nasze 
gorące głowy, i te nasze spory polemiczne próbował trzymać w okowach takich, 
aby to w znacznej mierze przekładało się na sukces mieszkańców i tego Miasta. 
Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję przede wszystkim pracownikom Biura 
Rady bez pomocy, których nie udało by nam się przeprowadzić wielu inicjatyw, 
bo to oni są taką mądrą i dobrą, sprawną siłą, która przeprowadza nas i przez 
sesje i przez Komisje. Szczególnie jako Przewodniczący Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia w imieniu własnym, ale również wszystkich 
członków Komisji, do których zaraz nawiążę, chcę podziękować Pani Magdzie 
Kot. Dlatego, że bez Pani Magdy Kot na pewno nasze Komisje nie 
przebiegałyby tak sprawnie i na pewno nie byłyby tak dobrze przygotowane. 
Dziękuję serdecznie Pani Magdo. 
I na koniec, ale rzecz szalenie istotna – dziękuję moim koleżankom i kolegom  
z Komisji, nawet często bardzo krytycznym w stosunku do mojego sposobu 
prowadzenia tej Komisji ,zwłaszcza jak Janek Gierada czy Włodek Wielgus, bo 
od Was dużo się nauczyłem jak nie robić, powiem w ten sposób. Dziękuję Reni, 
która mnie tutaj dziarsko wspierała i jedynej pięknej Pani w naszej Komisji. 
Dziękuję wszystkim Państwu serdecznie i życzę sukcesów w nadchodzących 
wyborach. 
 
Radny Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Wielce Szanowni i Dostojni Goście 
Dzisiaj składamy sobie podziękowania, ale ja jestem winien tutaj komuś 
przeprosiny. Niestety tej osoby nie ma tutaj na tej sali i mogłem to załatwić  
w jakimś pokoju, powiedzieć przepraszam, ale ja publicznie w tym miejscu tej 
osobie sprawiłem przykrość i dlatego chciałem publicznie tę osobę przeprosić. 
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Jest to Pan dyrektor Zbigniew Czekaj. Kiedyś, może Państwo nie pamiętacie, ale 
ja niestety mam ten problem, że się codziennie golę i patrzę się w lustro i to 
sobie niestety przypominam. Być może nie będziemy mieli okazji spotkać się na 
tej Sali i chciałem Go po prostu publicznie przeprosić. Zdarza się mimo, że 
włosy mi siwieją jednak ja czasami szabelką lubię wywijać i powiedzieć komuś 
przykre słowa, ale nie powinienem tego robić. Bardzo przepraszam Pana 
dyrektora Czekaja. Jeś li chodzi o podziękowania, tyle ich było, ja złożyłbym 
podziękowania na ręce Pana dyrektora Urbańskiego, który tak nam po prostu 
pomaga, jest to dobry duch Urzędu Miasta. Ja kiedyś wręczałem wieczne pióra 
Panu dyrektorowi Gruszewskiemu i potem został Prezydentem i teraz nie chcę 
dać wiecznego pióra Panu Urbańskiemu ponieważ wiem, że on 
wiceprezydentem nie chce zostać. Wiem również to, że wieczne pióra wcale nie 
są wieczne, dłużej trwa ludzka życzliwość i ludzka dobra pamięć. Mam 
nadzieję, że my o nas samych będziemy dobrze pamiętać, dobrze wspominać. 
Dziękuję wszystkim Państwu i z lewicy i z prawicy, że kolejne 4 lata mogliśmy 
pracować razem, przepraszam wszystkich którym być może od czasu do czasu 
powiedziałem jakąś złośliwą uwagę. Jak Państwo wiedzą ja siedzę tam na końcu 
i jak taki trefniś od czasu do czasu komuś tam złośliwie dopowiem. Bardzo 
przepraszam to jest moja przypadłość, walczę z nią bardzo ostro. A tyle było 
podziękowań Panu Krzysztofowi Słoniowi, i ja też oczywiście dziękuję Mu za 
wszystko. Ja trochę prywatnie – 12 lat temu ponieważ startowaliśmy  
w wyborach, zapukałem do Pana Krzysztofa Słonia i powiedziałem, że 
potrzebni są wspaniali ludzie i Krzysiek trzeba wystartować. Krzysiek 
wystartował. To jest dobry wybór. Dziękuję i mówię: żegnam, ale być może do 
zobaczenia.  
 
Radny Zbigniew Marcinkowski 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Wielce Szanowni i Dostojni Goście 
Chciałem zabrać głos przede wszystkim dlatego że po prostu chciałem 
podziękować wszystkim za współpracę. Jestem dumny, że przyszło mi pełnić 
funkcję radnego w okresie kiedy Kielce tak intensywnie się rozwijają. Dlatego 
chciałem podziękować Panu Prezydentowi, którego obecnie nie ma, Jego 
zastępcom, wszystkim urzędnikom za współpracę. Może czasami była szorstka, 
ale dziękuję za wszystkie przychylne gesty. Oprócz tego chciałbym, i to było 
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główną przyczyną mojego wystąpienia, odnieść, sprostować, spróbować jakby 
wyjaśnić pewien dysonans, który ujawnił się w czasie kampanii wyborczej 
właśnie Pana Prezydenta. Co do tego sugestia żeby ludzie, organizacje 
polityczne nagle przestali być, w którymś momencie potrzebni w tym 
samorządzie. Panie Prezydencie, i Pan i my wszyscy uprawiamy cały czas 
politykę i będziemy ją uprawiać ponieważ każdy program, również i Pana, 
wyborczy tę politykę posiada. Politykę gospodarczą, społeczną, socjalną, 
kulturalną i to jest charakterystyczne dla wszystkich, którzy się podejmują 
działania. Ale to jest polityka związana z tym naszym miejscem, z funkcją, którą 
pełnimy aby dobrze wypełniać mandat radnego i również prezydenta i władzy 
wykonawczej. To jest rzecz charakterystyczna my działamy z dala od polityki, 
ale polityki tej wielkiej, tej polityki, która się dzieje w Warszawie, gdzie 
rozgrywają się główne polityczne rozgrywki. To jest rzecz charakterystyczna, 
tylko dlaczego pojawił się ten akcent taki sugerujący nam taką po prostu rolę 
taka jakby prawie że szkodliwą w tymże samorządzie. W stosunku do tego 
budzi się protest. Byliśmy w tym samorządzie po to żeby realizować 
zamierzenia i plany, wyobrażenia również Pana, i tak wiele wspólnie udało nam 
się zrealizować. Dlatego dziękuję bardzo za współpracę i życzę wszystkim 
koleżankom i kolegom sukcesów prywatnych i pomyślności w wyborach. 
Dziękuję bardzo. 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Wysoka Rado 
Szanowni Goście 
Cztery lata temu, gdy otwierałem posiedzenie inauguracyjne, byłem 
zdenerwowany i wiem jaka to jest odpowiedzialność, dlatego nie dziwię się, że 
Kolega Słoń w swoim wystąpieniu też był taki zdenerwowany i czy podoła. Ale 
podołał, jak wszyscy mówią, z wielką odpowiedzialnością i ja do tego się 
dołączam. Wiele już powiedziano pięknych słów, miłych, kurtuazyjnych, za 
jakimś tam małym wyjątkiem, nieco cierpkim, o którym ja już zapomniałem. 
Jako radny, który jest już dwie kadencje chciałem Państwu wszystkim, Panu 
Prezydentowi, jego zastępcom, wszystkim koleżankom i kolegom radnym, 
wszystkim dyrektorom Wydziałów, pracownikom Urzędu, podziękować za 
współpracę. Cóż mogę Państwu życzyć? Ja sobie życzę żebym zawsze mógł 
każdemu spojrzeć w oczy, po tych wyborach nie wiadomo jak się losy każdego 
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z nas potoczą, ale żyć trzeba dalej. Jak mówi Marszałek Jarubas: jedni nas 
kochają, inni nas tylko lubią, inni nienawidzą, ale jedno trzeba sobie w życiu 
życzyć, żeby spojrzeć jeden drugiemu w oczy i żeby powiedzieć, że nigdy się 
nie gniewamy. Ja mam taką naturę, że mówię dość dużo, nieraz może 
niepotrzebnie, natomiast nie mam w ogóle wrogów. Życzę Państwu zdrowia, 
jako dyrektor Szpitala i jako radny. Mam takie przekonanie, tak popatrzyłem 
spokojnie na tę salę, wiele, wiele osób było u mnie i z lewej strony i z prawej, 
bo ja nie rozróżniam ludzi z lewej i z prawej, ja ludzi zawsze szanuję i staram 
się każdemu pomóc. I proszę mi wierzyć, mówię bez demagogii, nie ma na tej 
Sali jednej osoby i waszych rodzin, którym bym kiedykolwiek odmówił pomocy  
i myślę, że tak pozostanie. Życzę Państwu zdrowia. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Na tym kończy się lista mówców. Przyznam się jeszcze, że długo myślałem, co 
na pamiątkę pozostawić Panu Prezydentowi, biłem się myś lami żeby to była 
kolejna mosiężna statuetka, ale gdy sobie uświadomiłem, że Pan Prezydent jest 
znanym kolekcjonerem przedmiotów z tego kruszca, wybór padł na nieco inną 
statuetkę. Bardzo Cię proszę Jacku wyprowadź stado, wykonane ze 
szlachetnego drewna. Wybór i w tym asortymencie nie był jednoznaczny, bo 
mój wzrok przyciągały również statuetki bardziej jednoznacznie kojarzące się  
z wybieranym, czyli dobrze rozbudowaną częścią brzuszną, ale decyzja w końcu 
zapadła. Zwyciężyła sylwetka smukła, długonoga i z wyjątkowo wysoko 
unoszącą przednią część głowy. Skoro taki prezent dla szefa to i jego 
najbliższym też innego wręczyć nie mogę. Niewątpliwą zaletą tych statuetek jest 
to, że nie trzeba ich wpisywać do rejestru korzyści majątkowych. Drugą zaletą 
jest jeszcze to, że będą się Państwu jednoznacznie kojarzyć z osobą 
Przewodniczącego kadencji 2006-2010. A tak już zupełnie poważnie, niech 
Wam przynoszą szczęście i satysfakcję, i pamiętajcie o tym, że były 
przekazywane z serca.  
A teraz chciałbym bardzo serdecznie, były już te podziękowania, ale chciałem 
podziękować tym bez których błądzilibyśmy jak dzieci we mgle, naszych 
kochanych Pań i Pana z Biura Rady. 
Szanowni państwo 
Nie dało by się tej kadencji przetrwać tak, jak przetrwaliśmy, ja osobiście jako 
Przewodniczący z wieloma z tych osób, szczególnie z panią Małgosią Gała  
i z Panią Ewą Noculą byłem najczęściej, niekończące się rozmowy, dyskusje, 
ustalanie najwłaściwszej formy załatwiania spraw, trudnych spraw często. Pani 
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Ewa Łęk - Nocula, Pani Małgorzata Gała, Pani Renata Garbarczyk, Pani 
Magdalena Kot, Pani Elżbieta Pytel, Pan Zbigniew Brelski, to byli przez te 4 
lata nasi przyjaciele, powiernicy. Teraz na ręce Pani Ewy, w imieniu nas 
wszystkich złożę bukiet kwiatów i pozostawię tego ostatniego, dla odróżnienia, 
że oni byli nasi, ten gość będzie biały.  
Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dzisiaj byli wymienieni i niewymienieni, 
dziękuję Przewodniczącym Komisji, dziękuję dyrektorom Wydziałów, 
Prezesom, szefom jednostek, Waszym pracownikom. Mówiliśmy już o tym, ale 
dziękować nigdy za wiele. Dziękuję też dziennikarzom, którzy reprezentują 
kieleckie media. Dla tych najwytrwalszych, którzy zostali teraz z nami, 
przekazuję na Wasze ręce, pozdrowienia dla Waszych kolegów i koleżanek. 
Spędzaliście z nami bardzo dużo czasu, to jest kilkaset godzin przecież ciężkiej 
pracy, bo czujecie jaki wielki obowiązek spoczywał na Was. Bo samorząd 
nawet ten najlepszy powinien być transparentny, powinni obywatele o tym 
samorządzie wiedzieć i Wy podjęliście się tego trudnego zadania. Bardzo Wam 
za to dziękuję. Przepraszam, że tak często męczyłem Was tą formułką: „Witam 
dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych 
sesji.”. Ale tak naprawdę było, zawsze w to wierzyłem i mam nadzieję, że tak 
będzie dalej. Dzięki Wam kielecki samorząd jest bliżej mieszkańców. 
Szczególnie dziękuję Wiceprzewodniczącym: Joannie Grzeli, Jackowi 
Nowakowi i Jackowi Wołowcowi za to, że wspierali mnie w różnych chwilach, 
że byliśmy razem wtedy kiedy było lekko i wtedy kiedy nie było zbyt lekko.  
I tak naprawdę drodzy Państwo skład tego Prezydium odzwierciedla to, co się 
działo w ciągu tej ostatniej kadencji. Jestem z tego dumny, że byłem otoczony 
grupą osób tutaj właśnie ,z którymi mogłem współpracować, do których miałem 
zaufanie i mam nadzieję, których zaufaniem się cieszyłem. Bardzo serdecznie 
Wam dziękuję.  
Żeby nie przedłużać proponuje taką oto procedurę – Pani Joasia będzie czytała 
teraz nazwiska Państwa radnych a my z kolegami Jackami będziemy Wam 
wręczać listy, pamiątkowe zdjęcia naszej rady i pamiątkowe albumy o Kielcach, 
o tym mieście dla którego służycie i które ukochaliście, i którego nigdy nie 
będzie Wam dosyć oglądać. 
 
Nastąpiło wręczenie pożegnalnych pamiątek. 
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Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Jeszcze jedna informacja, to jest taki prezent dla nas wszystkich, ta inskrypcja, 
właściwie kopia inskrypcji z XVI wieku, którą kiedyś zobaczyłem w Ratuszu  
w Poznaniu. Chciałem wszystkim Państwu i sobie również, i tym, którzy 
przyjdą po nas, zadedykować te właśnie słowa. Czytajcie je często. Ja je 
właściwie znam na pamięć i często sobie je powtarzam. Z dwoma jeszcze 
kolegami ze Zbyszkiem Piątkiem i z Pawłem Gągorowskim doszliśmy do 
wniosku, że skoro w nowej Radzie będzie tylko 25 radnych, licząc prosto jak 
trzech nas nie będzie startowało, to zwiększymy szanse pozostałych 25. 
Każdemu z Was z serca życzę żebyście przekonali do siebie wyborców, 
żebyście znowu mogli działać tu czy gdziekolwiek indziej dla dobra tego miasta 
i jego mieszkańców. Widzę, że już poczet sztandarowy jest przygotowany. 
Bardzo Państwa proszę abyśmy wspólnie, wszyscy Ci, którzy wiernie wytrwali 
do końca, żebyśmy po zakończeniu sesji zeszli do Sali USC. Tam spotkamy się 
na czymś, co mam nadzieję, osłodzi nam gorycz pożegnania. 
Bardzo proszę poczet sztandarowy o podejście do sztandaru. 
 
Sztandar Rady Miasta Kielce wyprowadzić. 
 
Przy wtórze Hejnału Miasta sztandar wyprowadzono. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Słoń 
Zamykam 55 sesję Rady Miasta Kielce, ostatnią w kadencji samorządu  
2006-2010, w dniu 12 listopada 2010 roku. 
 
 
Protokółowała             Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
Małgorzata Gała                 Krzysztof Słoń 
 


