
 1 

Protokół Nr XLII/2013 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 14 marca 2013 roku, w godz. 9.00 – 15.45, 

w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 

Wszyscy obecni. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Otwieram XLII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14 marca 2013 roku. Witam 

Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, a także 

kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych 

Miasta. Witam pana Andrzeja Bętkowskiego Posła na Sejm RP. Słowa 

powitania kieruję do reprezentatywnej grupy przedsiębiorców stanowiących 

władzę samorządu gospodarczego Miasta Kielce, na czele z panem Ryszardem 

Zbrógiem, Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, panem 

Tomaszem Tworkiem Prezesem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan, Panem Krzysztofem Orkiszem Prezesem Izby 

Rzemieślników i Przedsiębiorców Cechu Rzemiosł, panem Ireneuszem Janikiem 

Prezesem Zarządu Forum Pracodawców. Jest wśród nas, co robi się już tradycją, 

gość wyjątkowy z Winnicy, wiceszef Konfederacji Polaków Podola, kierujący 

sekcją lekarzy, pan Wadim Lisow. 

Witam panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych mediów oraz wszystkich, 

którzy są zainteresowani dzisiejszą tematyką sesji.  

Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym 

samym stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do 

podejmowania uchwał. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 

uzgodniony 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 posiedzeniem Konwentu Rady 

Miasta, a dzisiejszą sesją wpłynęły od pana Prezydenta następujące wnioski: 

 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni 

Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, 

obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce; 
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 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców 

w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek 

opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej 

w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 

2013-2018; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2013 rok. 

 

Czy do porządku obrad są jakieś wnioski z sali? Nie widzę. 

Poddaję pod głosowanie przedstawione wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad: 

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu 

Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego 

gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta 

Kielce. 

Za   – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 2 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów 

i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce 

na lata 2013-2018. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany.  

 

Głosowanie: 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w Kielcach – współpraca 

szansą na rozwój Miasta. 

a) Prezentacja samorządu gospodarczego w Kielcach. 

b) Wystąpienia przedstawicieli samorządu gospodarczego. 

c) Wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce. 

d) Dyskusja i wnioski. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 

7 lutego 2013r. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

6. Sprawozdanie Delegata Miasta Kielce do Związku Miast Polskich z działań 

w roku 2012. 

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 
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8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 

2013-2018 (z autopoprawką); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok (z autopoprawką); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto 

Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 

w Kielcach; 

6) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy 

terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce; 

8) w sprawie określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych; 

11) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 z dnia 6.12.2012r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi 

przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia 

regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad 

korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych i dworców; 
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13) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana 

i Marysieńki Sobieskich w Kielcach , ul. Króla Jana III Sobieskiego 30; 

14) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

im. Św. Brata Alberta w Kielcach; 

15) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach; 

16) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

im. Florentyny Malskiej w Kielcach; 

17) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Kuchni Cateringowej 

w Kielcach; 

18) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013r.; 

19) projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Karola Olszewskiego; 

20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Ściegiennego; 

21) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Kryształowej (dz. nr 88/5); 

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Radomskiej; 

23) w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy 

Wojska Polskiego; 

24) w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny prawa własności 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leona Skibińskiego; 

25) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Cmentarnej (dz. nr 100/22); 

26) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Zagrodowej; 

27) w sprawie nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy 

ulicach: Łódzkiej, Hubalczyków i Karola Olszewskiego; 

28) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność 

Miasta Kielce na prawach powiatu; 

29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Stanisława Staszica; 

31) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Podgórskiej; 
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32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 

Gagarina 12; 

33) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3: Ostrogórka – 

Wojska Polskiego”. 

10. Interpelacje i zapytania Radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski.  

12. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3a 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Tytułem dzisiejszej debaty jest: Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy 

w Kielcach – współpraca szansą na rozwój Miasta. 

Samorząd gospodarczy tworzą organizacje, które działają na podstawie trzech 

ustaw: Ustawy o rzemiośle, Ustawy o izbach gospodarczych, Ustawy 

o związkach pracodawców. Organizacje działające na podstawie tych ustaw 

w Kielcach są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają 

osobowość prawną i są partnerami dla Miasta, jeśli chodzi o współpracę 

w dziedzinie gospodarczej, rynku pracy i wszystkiego co się z tym wiąże. 

Na początku chciałbym też przypomnieć państwu i jednocześnie podziękować 

za inicjatywę, jaką wykazał klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej wnioskując 

o taką debatę i przygotowując ją wraz ze mną. Myślę, że jest to cenna 

inicjatywa, która będzie skutkowała możliwością współpracy przedstawicieli 

samorządu gospodarczego. Będziemy mieli drugie, ważne ciało konsultacyjne 

w działalności samorządu. Liczymy na to, że samorząd gospodarczy 

reprezentowany przez te organizacje będzie nas wspierać w działaniach na rzecz 

rozwoju gospodarczego Kielc. Zapraszam gości do wystąpień. 

 

Do pkt. 3b 

 

Pan Ryszard Zbróg 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa 

Po to, żeby zbudować współpracę, myślę, że każda organizacja zrobi to samo, 

chcę w kilku słowach przedstawić naszą organizację.  

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, powstała w 1990 roku. 

W roku, w którym Sejm uchwalił ustawę o izbach gospodarczych. Ta ustawa 

została uchwalona 30 maja 1989 roku. W tej ustawie takie organizacje jak nasza 

są wyposażone w instrumenty działania oraz określa się dla nich  misję 

wspierania przedsiębiorczości, w tym również reprezentowania 

przedsiębiorczości wobec władz samorządowych i państwowych oraz 
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współpraca z tymi władzami, zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości i do 

rozwoju gospodarczego. Nasza Izba stara się starannie i rzetelnie wypełniać tą 

misję. Mamy bardzo wiele różnego rodzaju kontaktów, dużą wiedzę 

o działalności gospodarczej i o funkcjonowaniu przedsiębiorczości. Prowadzimy 

te badania systemowo, nieustannie, wśród naszych członków, ale również 

w otoczeniu. Funkcjonujemy na szczeblu państwa, w Krajowej Izbie 

Gospodarczej, mając własną reprezentację we władzach tej Izby. Nasz pogląd 

gospodarki i przedsiębiorczości jest szeroki. Moje wystąpienie będzie mieć 

charakter przedstawienia sytuacji, którą znamy z autopsji, poprzez nasze 

kontakty z przedsiębiorcami, przez ankietę, jaką zrealizowaliśmy przed tą sesją, 

na temat: Rozwój Miasta Kielce w sferze gospodarczej i rozwój 

przedsiębiorczości w Mieście Kielce. Mamy również świadomość jak jest 

w wielu miastach, wielu miejscowościach ościennych naszego województw, jak 

również w kraju. Obok tego, nasza instytucja prowadzi szeroką działalność 

komercyjną, usługową, jesteśmy na przykład regionalną instytucją finansującą, 

wdrażającą program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego 

realizowanych jest w tej chwili szereg inwestycji za kwotę około 493 milionów 

złotych, z czego 231 milionów złotych to środki publiczne, unijne. Za tymi 

cyframi kryje się dziesiątki przedsiębiorstw, z którymi realizujemy wspólnie 

różne projekty i uczestniczymy w przełamywaniu trudności w tym, co ci 

przedsiębiorcy muszą pokonać w realizacji tych projektów i ich rozliczeniu. 

Izba prowadzi również działalność na rzecz przedsiębiorców z zakresu 

legalizacji dokumentów handlowych, jest miejscem gdzie funkcjonuje sąd 

arbitrażowy. Jest liderem dwóch klastrów: budowlanego – świętokrzysko – 

podkarpackiego. Mamy liczne kontakty z podkarpaciem. Będę w swoim 

wystąpieniu wykorzystywał wiedzę jak rozwija się gospodarka i jak rozwija się 

województwo rzeszowskie, może tam znajdziemy jakieś ciekawe przykłady. 

Tylko dlatego będę przywoływał te przykłady. Obok tego, na szczeblu Unijnym 

funkcjonujemy w Sieci Enterprise Europe Network. Jest to sieć, która zajmuje 

się kwestiami związanymi z prawodawstwem unijnym. Izba stara się również 

wpływać na jakość. Ma nagrodę Nowator, którą przyznajemy corocznie 

najlepszym projektom innowacyjnym. Przyznajemy certyfikat Rzetelny 

Przedsiębiorca. 

To co powiem, będzie wynikać wyłącznie z chęci zaprezentowania woli 

współpracy i ewentualnych korzyści z tej współpracy dla dobra tego Miasta, dla 

rozwoju gospodarczego Miasta, dla tworzenia lepszych warunków do tworzenia 

i funkcjonowania przedsiębiorców. 

Z tego punktu widzenia odniosę się najpierw do sytuacji w Kielcach 

i potwierdzę opinie przedsiębiorców, że wszyscy jesteśmy świadkami 

dynamicznego rozwoju naszego Miasta. W Kielcach powstają nowe obiekty, 

inne są modernizowane w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia i oświaty. Trwa 

przebudowa ulic i rewitalizacja starej części centrum. Dostrzegamy dobrą 

atmosferę w Kielcach tworzoną poprzez Radę Miasta i współpracę, którą na tym 
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gremium realizuje Prezydent. Doceniamy te osiągnięcia ale równocześnie 

zwracamy uwagę na fakt, iż rosnąca substancja miejska wymaga wzmożonego 

wysiłku w jej finansowaniu, a większe wpływy do budżetu, to jest  przede 

wszystkim wola rozwijania lokalnego biznesu. 

To jest teza podstawowa, podkreślę ją raz jeszcze, stwierdzamy, że rozwój 

Miasta jest wprost zależny od stanu gospodarki i przedsiębiorczości w Kielcach. 

Określamy to w ten sposób, że rozwój gospodarczy staje się najbardziej 

newralgiczną sprawą dla Kielc. Z jednej strony są wielkie oczekiwania 

społeczeństwa, na poprawę materialnych warunków życia, przede wszystkim 

poprzez tworzenie warunków związanych z misją człowieka, pracą, tworzeniem 

miejsc pracy. Z drugiej strony, aby tak się stało są konieczne warunki aby 

przedsiębiorcy mogli podejmować działalność, innymi słowy aby ci, którzy 

mają warunki do tego, żeby realizować się, tworzyć sobie zatrudnienie, 

powoływali przedsiębiorstwa i aby przedsiębiorstwa, które zaistniały były 

trwałymi bytami, aby działały w warunkach sprzyjających ich rozwojowi. 

Tworzenie miejsc pracy, uświadamiają sobie to przedsiębiorcy, że to jest ich 

misja, bardzo ważna misja w obecnej sytuacji w Kielcach, dochody 

z zatrudnienia, które się przekładają na ożywienie rynku wewnętrznego. Bez 

wątpienia dochody dla budżetu Miasta, poprzez świadczone podatki, a to szansa 

dla wszystkich pozostałych aktywności ludzkich, mianowicie dla oświaty, 

kultury, służby zdrowia i innych dziedzin życia. Zastój gospodarczy to 

zapowiedź olbrzymich trudności z utrzymaniem miasta i zapewnieniem jego 

mieszkańcom odpowiedniego standardu życia. Niby tak oczywiste prawo jest 

nam wszystkim znane, natomiast kiedy pytamy ankietując różne środowiska, 

jaka jest atmosfera dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju przedsiębiorczości 

odpowiedzi są bardzo kontrowersyjne, często sygnalizujące potrzebę głębokiego 

zastanowienia się nad tą sprawą. 

Dla nas, dla przedsiębiorców, rozwój gospodarki to realizacja pewnej koncepcji, 

pewnego planu. My to widzimy, że winien to być plan rozwoju gospodarczego. 

Oczywiście składową jest inny system, również realizowany w mieście dla 

rozwoju, mianowicie planowania przestrzennego rozwoju miasta, planowania 

przestrzennego zagospodarowania miasta. Mamy świadomość, że planowanie 

przestrzennego zagospodarowania miasta niesie z sobą szereg konsekwencji, 

trudnych do zrealizowania. Gdyby Miasto zdecydowało, że ma się rozwijać i nie 

będzie mieć planu przestrzennego zagospodarowania obejmującego cały obszar 

Miasta, widzimy potrzebę wybitnego wyakcentowania posiadania przez Miasto 

planu rozwoju gospodarczego. Jest to tym bardziej istotne, iż w Kielcach plan 

zagospodarowania miejscowego jest ustalony dla niewielkiej części miasta. 

Tymczasem, według naszej wiedzy, proces inwestycyjny jest wprost 

uzależniony od posiadania takiego planu. Zdaniem przedsiębiorców, 

lokalizowanie inwestycji w Kielcach, ściąganie kapitału do Kielc, wówczas, 

kiedy Miasto nie ma planu przestrzennego zagospodarowania jest działaniem 

bardzo trudnym, wiąże się z różnymi ryzykami i na pewno z bardzo trudnym 
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procesem urzędniczym. Wszystko co w mieście ma charakter inwestycyjny, 

między innymi budowanie dróg i ulic, powinno implikować prace nad 

przygotowaniem planu pod inwestycje. Tu mamy doświadczenie, które 

wynosimy z naszych kontaktów z sąsiadami, a nawet z gminami ościennymi. 

Dobre praktyki w innych miastach, to takie planowanie, na przykład 

rozwiązywanie dostępności miasta, czy problemów komunikacyjnych miasta, 

budowanie obwodnic, dróg wylotowych, z jednoczesnym definiowaniem dla 

terenów przylegających ich perspektywy, przede wszystkim wykorzystywania 

ich do celów inwestycyjnych. Oczywiście jest tu niezbędne zaplanowanie 

i uzbrojenie takich terenów. Jest to po prostu tworzenie oferty dla kapitału, 

zachęcającej do inwestowania w Kielcach. Ostatnio nasz klaster, o którym 

wspominałem, odwiedził Poznań, tam mieliśmy bardzo szerokie rozmowy, są to 

między innymi refleksje z tych rozmów, że w tym mieście pokazano nam, jakie 

dobre rezultaty rodzą się z jednoczesnego planowania budowy obwodnicy 

z zaplanowaniem zagospodarowania jej otoczenia na rzecz inwestycji, które 

wynikają z planu rozwoju gospodarczego tego miasta.  

W następnej części swojego wystąpienia chcę podkreślić również oczywistą 

rzecz, ale myślę, że warto jest wracać do tej kwestii i wybitnie ją 

wyakcentowywać, mianowicie do efektywnej współpracy władz Miasta 

z przedsiębiorcami. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez nas w tej kwestii, 

wprost nakazują nam, aby o tej sprawie mówić z taką siłą, żeby tą współpracę 

osiągnąć. Pan Przewodniczący zapowiedział, że już są praktycznie decyzje 

o naszej współpracy. Nas to bardzo cieszy. W procesie budowania 

przedsiębiorczości są różne fazy. Jest faza decydowania się na podjęcie 

wytwarzania produktu, czy generowania usługi. Wtedy wiedza o tym, jakie są 

plany miasta w danej kwestii dla przedsiębiorcy mają znaczenie fundamentalne. 

Poprzez współpracę, jesteśmy zdolni wygenerować wiedzę o niszach 

gospodarczych oraz wpłynąć na to, żeby przedsiębiorczość zapełniała te nisze. 

Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują w Mieście Kielce od wielu lat, prowadzą 

szeroką działalność gospodarczą i podkreślają, że bez współpracy jest niezwykle 

trudno zarządzać firmą, kiedy trzeba to zarządzanie prowadzić tak, aby firma 

była trwała, aby produkt, który jest efektem działalności gospodarczej firmy był 

taki, że trafia w rozwój planowany przez władze Miasta. Współpraca dla 

przedsiębiorców ma znaczenie fundamentalne i niezwykle ważne. Niezależnie 

od tego, jakimi ścieżkami tą współpracę będziemy realizować, powinniśmy 

przyjąć, że jest to rzecz niezwykle ważna dla przedsiębiorców. Ja postuluję, do 

Wysokiej Rady, aby tą współpracę akcentowała i różnymi środkami animowała 

oraz patronowała tej współpracy. 

Oczywiście nie mając planu przestrzennego zagospodarowania nie oznacza to, 

że nie można współpracować i nie można rozwijać Miasta, natomiast ten rozwój 

zdecydowanie musi się opierać na atmosferze, która wokół przedsiębiorczości 

wynika z wielu działań i o pewnych działaniach obecnie zamierzam powiedzieć 

kilka słów. Gdybyśmy podjęli temat podatków, nie ma to żadnego związku 
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z planem przestrzennego zagospodarowania, ale może mieć przełożenie na plan 

rozwoju gospodarczego Miasta. Polityka w zakresie opłat i podatków jest 

niezwykle doniosłą sprawą, tworzącą atmosferę w Mieście. Czy w Mieście jest 

atmosfera sprzyjająca działalności gospodarczej, czy w tej sferze nie 

odnajdujemy tej atmosfery? Jeśli chodzi o prowadzone przez nas badania, co 

przedsiębiorcy sądzą w tej kwestii, o sytuacji w Kielcach, nie można 

powiedzieć, że są jakieś drastyczne przypadki, świadczące o tym, że Miasto 

prowadzi politykę podatków, która godzi w interesy przedsiębiorców, chociaż są 

przypadki, podkreślane przez przedsiębiorców, które wypowiem tylko po to, 

żeby państwo się zastanowili czy tak musi być. Na przykład podnosi się kwestie 

opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, że w Kielcach jest wysoka. Jest wyższa 

niż w miastach sąsiednich i ta sprawa jest znana przedsiębiorcom w kraju. Być 

może to nie zachęca do kojarzenia interesów przedsiębiorców z Miastem Kielce. 

Są również przykłady w ościennych miastach prowadzenia polityki podatkowej, 

na przykład sąsiedniej Częstochowy, gdzie firmy z tego miasta, bardzo sobie 

cenią inicjatywę władz miasta w zakresie promowania inwestycji opierających 

się na innowacyjnych technologiach, tworzących miejsca pracy, ci 

przedsiębiorcy mogą liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od 

nieruchomości. Aktualnie Rada Miasta Częstochowy, podjęła trzecią z kolei 

uchwałę, na temat obniżenia podatków od nieruchomości, dla przedsiębiorców, 

którzy spełniają kryteria. Te kryteria są w gruncie rzeczy proste i chodzi tu 

o inwestowanie w działalność innowacyjną oraz o tworzenie miejsc pracy w tej 

kwestii. Nie musimy szukać tak daleko dobrych przykładów. Nasze bardzo 

konkretne badania, z czego wynika na przykład sukces gminy Morawica, 

usytuowanej tuż poza granicami Kielc. Podjęliśmy próbę ustalenia jakie były 

motywy, przyczyny chęci zainwestowania w tej gminie kilku przedsiębiorców, 

przedsiębiorców, którzy realizują bardzo innowacyjne technologie. Odpowiedzi 

są proste. Gmina Morawica zaproponowała im konkretne lokalizacje, konkretne 

tereny dla ich potrzeb, tworząc możliwości zlokalizowania inwestycji, dające 

perspektywę rozwoju, czyli są tam rezerwy terenowe, teren jest uzbrojony, 

położony w strefie ekonomicznej. Wszystko to czyni, że miasto Morawica jest 

powszechnie znane ale wiemy również, badając tą kwestię, z czego w gruncie 

rzeczy wynika zainteresowanie przedsiębiorców tą gminą. Można powiedzieć 

tak, jeśli gmina, miasto, tworzą warunki, to promocja tego miasta i szanse tego 

miasta na inwestycje, na rozwijanie produktu, procesu innowacyjnego są 

większe i to jest ścieżka, która też jest naszą ambicją, aby poprzez współpracę 

z Wysoką Radą zaistniała. 

Powiedzmy, że nie mamy planu przestrzennego na całym obszarze gminy, to 

czy jednak miasto może się gospodarczo rozwijać. Oczywiście tak, ale musi 

spełnić pewne warunki i jest pytanie czy bez tych planów, planów 

gospodarczego rozwoju jest zdolne spełnić te warunki. Dam tu przykład kilku 

okoliczności, które muszą zaistnieć, żeby ożywić gospodarkę, żeby tworzyć 

warunki przyjazne dla podejmowania działalności gospodarczej. O niektórych 



 11 

już mówiłem, w tej chwili chcę to jeszcze raz podkreślić. Oczywiście kwestia 

przygotowania terenów do podejmowania działalności inwestycyjnej. Jeżeli 

takie tereny są, przygotowanie tych terenów tym bardziej jest możliwe. 

Oczywiście tam są potrzebne środki. Dzisiaj poszukiwanie środków jest to coś 

obecnego nieustannie, natomiast możliwości są bardzo różne. Podkreśla się tu, 

że jest na dzisiaj bardzo atrakcyjna kwestia podejmowania działalności 

w ramach Przedsięwzięć Publiczno Prywatnych. Podkreśla się to, że jeżeli dana 

sprawa może być rozwiązana w ramach inicjatywy przedsiębiorcy, miasto 

powinno zezwolić na to, żeby ten obszar był realizowany poprzez inicjatywy 

przedsiębiorców, przez kapitał komercyjny. Miasto nie powinno angażować się 

w charakterze konkurenta dla przedsiębiorczości. Gdyby tak się stało, 

przedsiębiorcy mają oczywiście możliwość ale nie mają szansy na 

konkurowanie z miastem, jest to zła propaganda otwierania się miasta na 

działalność gospodarczą siłami przedsiębiorców. 

Na dzisiaj w Mieście Kielce nie można powiedzieć, że nie ma terenów 

uzbrojonych, ale przedsiębiorcy, którzy szukają lokalizacji w Kielcach, jeśli ją 

uzyskują, to na dużo gorszych warunkach niż w gminach ościennych, lub 

w ościennych województwach. 

Dostępność Miasta. Ta sytuacja się zmienia, natomiast przedsiębiorcy, którzy 

byli ankietyzowani przez nas, szczególnie z jednej strony stwierdzają, że 

siódemka jest czymś niezwykle ważnym dla nich, ale jeszcze ważniejszą drogą 

staje się droga 74, która otwiera możliwości dotarcia do autostrad. Do 

autostrady A 1 i A 2. Wytężony wysiłek w kierunku uczynienia tej drogi drogą 

szybkiego ruchu i skojarzenie tej drogi z węzłem autostrad w rejonie Łodzi jest 

czymś niezwykle ważnym. Bardzo wiele negatywnych opinii o dostępności 

Kielc dla działań inwestycyjnych powoduje kolejnictwo. Dzisiaj przedsiębiorca, 

który funkcjonuje w Suchedniowie, jest to efekt naszej ostatniej wizyty 

w Kanteksie, powiada że on jest w stanie, mieszkając w Krakowie dotrzeć do 

Warszawy w ciągu dwóch godzin, natomiast z Kielc jedzie się do Warszawy 

cztery godziny. Nasze starania o właściwą modernizację drogi kolejowej numer 

8, ale nie tylko, ma kapitalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, fizyczne 

kapitalne znaczenie, również dla firm, które funkcjonują w tym regionie. 

Dalsza kwestia, to jest problem czy Kielce to jest dobre miejsce dla znalezienia 

siły roboczej, pracowników o wysokich kwalifikacjach. Wówczas, jeżeli 

przedsiębiorca tworzy technologie innowacyjne, inwestuje w maszyny, 

urządzenia na wysokim poziomie techniki, czy łatwo czy nie znaleźć w Kielcach 

fachowców o wysokich kwalifikacjach. Opinie są bardzo różne. Generalnie się 

podkreśla, że uczelnie kieleckie kształcą absolwentów, którzy mają problemy ze 

znalezieniem pracy, ponieważ specjalności, które uczelnie generują, nie 

przekładają się na branże, które przedsiębiorcy realizują w Kielcach 

i województwie świętokrzyskim. Często spotykamy opinie negujące 

kwalifikacje absolwentów wyższych uczelni. Równie często spotykamy opinie 

pozytywne. Myślę, że sprawa jest dziś taka, że nie można mówić w stanowczy 
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sposób w kategoriach negacji lub kategoriach bezwzględnego akceptowania 

tego co się dzieje, natomiast na pewno musimy przyjąć, że Kielce muszą i mają 

takie możliwości, mają takie tradycje, żeby dysponować atrakcyjnym rynkiem 

zatrudnienia i w tej materii też chcielibyśmy, poprzez współpracę wpływać na 

programy w jakich uczelnie realizują kształcenie w poszczególnych 

specjalnościach, żeby przygotowanie do pracy absolwentów kieleckich uczelni, 

przygotowanie do pracy przez szkolnictwo zawodowe Miasta, było na poziomie 

oczekiwanym przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy po prostu chcą, krócej niż 

dwa lata przygotowywać absolwenta uczelni do pracy na danym stanowisku. 

Wyobraźcie sobie państwo, że ten, kto podejmuje pracę jest średnio dwa lata 

przygotowywany do odpowiedzialnej pracy. Do wydajnej, odpowiedzialnej 

pracy, na stanowisku. Dzisiaj, przed naszą gospodarką stoi zadanie, jeżeli my 

nie będziemy osiągać lepszych rezultatów w zakresie wydajności, to skończą się 

inne rezerwy i brak osiągania wysokiej wydajności będzie wybitnie 

przeszkadzał w trwałości przedsiębiorstwa w Polsce. 

Inna kwestia to jest, czy nasze zasoby wykorzystujemy w najlepszy możliwy 

sposób, żeby generować podejmowanie działalności gospodarczej albo 

rozwijaniu działalności gospodarczej. Tu rysują się następujące, konkretne 

wnioski. Wybitną rolę dla środowisk poszukujących pracę, dla uczelni ma 

inkubacja, ale rozumiana w sposób fundamentalny. Jeśli jest ktoś, kto ma 

pomysł, albo kwalifikacje, a nie ma warunków do zrealizowania tego pomysłu, 

nie ma warunków, które trzeba mieć żeby zbudować przedsiębiorstwo, przez 

inkubację można osiągać dobre rezultaty, można poprawić sytuację na rynku 

i o takim funkcjonowaniu, w zakresie budowy warunków do powoływania 

przedsiębiorstw, do rozwiązywania na rynku pracy pewnych kwestii osobistych, 

ludzi, którzy poszukują dla siebie miejsca w życiu, przedsiębiorcy widzą 

potrzebę rozmowy, potrzebę wysiłku. My takie wysiłki robimy. Wiemy 

również, że inne organizacje, czy Park Technologiczny, robią próbę, robią tego 

rodzaju wysiłki, ale są to wysiłki stanowczo niezadowalające. 

Mamy znakomite Targi Kielce. Jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy 

Targi Kielce są dla przedsiębiorców kieleckich szansą, odpowiedzi są bardzo 

kontrowersyjne. Są takie odpowiedzi, że Targi są konkurentem przedsiębiorców. 

Targi tworzą potencjał konkurencyjny przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy 

inwestując, liczyli na to, że klient, który jedzie na targi będzie ich klientem, że 

w mieście ten klient będzie poszukiwał satysfakcji innej, poza tą jaką znajdzie 

na targach. Umiejętne wykorzystywanie naszych możliwości na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości też może być tematem naszej współpracy z lepszymi 

rezultatami. Od razu, jednym słowem mówi się tutaj o tym, czy środki na rynku 

pracy są właściwie wykorzystywane, czy są rezultaty, skoro bezrobocie rośnie, 

a masa środków finansowych jest kierowana na rynek pracy. Otóż my 

twierdzimy, że najlepszy sposób wykorzystania tych środków jest oddawanie 

tych środków przedsiębiorcom i tworzenie takiej relacji: bezrobotny jest 

przygotowany do pracy na danym stanowisku, przedsiębiorca jest subsydiowany 



 13 

z tytułu utworzenia tego stanowiska. Jeżeli zaistnieje tego rodzaju relacja 

w wykorzystywaniu środków finansowych, rezultaty są gwarantowane. 

Gwarantowane nawet z trwałością, na przykład dwuletnią. Takie projekty 

przynoszą najlepsze wyniki. Taka jest opinia przedsiębiorców. To jest również 

sugestia w kierunku lepszego wykorzystywania środków publicznych, środków 

unijnych w kolejnej perspektywie. 

Chcę dotknąć w tej chwili jeszcze trudnej kwestii, też niezwykle 

kontrowersyjnej. Kielce są miejscem realizacji wielu inwestycji. Nasi 

członkowie, ankietyzowane przedsiębiorstwa, ludzie, którzy uczestniczyli 

w badaniach, do jakich się tu odwołuję, odpowiadali na różne pytania, dotyczące 

procesów inwestycyjnych, podejmowanych w Kielcach. My również 

próbowaliśmy wyrobić sobie zdanie, przyglądając się tym inwestycjom. Chciało 

by się, żeby inwestycja, obok tego, że będzie rezultatem, że będzie można 

korzystając z niej, lepiej funkcjonować, w fazie realizacji była również 

działaniem, które generuje rozwój Miasta. Jest to możliwe, jeżeli inwestycja jest 

realizowana przy udziale potencjału kieleckiego. Jeżeli przy realizacji inwestycji 

różne roboty, to nie koniecznie dotyczy generalnego wykonawstwa, to dotyczy 

przede wszystkim fizycznego wykonywania robót, pracują ludzie mieszkający 

w Kielcach. Jeżeli jest taki proces, wtedy przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w ramach tej inwestycji rozwijają się, zyskują nowe technologie, zyskują środki 

na rozwój, ludzie żyjący tutaj mają miejsca pracy, ich dochody są pożytkowane 

na rynku konsumenckim miasta, rodzi się autentyczny rozwój. Nie jest tak 

zawsze i to są sprawy niełatwe. Tam jest ustawa o zamówieniach publicznych 

ale jeżeli sobie wyobrazimy, że tylko taki proces daje pełną szansę 

wykorzystania inwestycji dla rozwoju tego miasta, powinniśmy wszystko robić, 

żeby budować model realizacji inwestycji oparty na takim spojrzeniu na 

inwestycje. Inna kwestia to jest jakość wykonawstwa, jakość organizacji tych 

inwestycji. Życzylibyśmy sobie, żeby to był dobry przykład, dobrych praktyk. 

Nie zawsze tak jest. Nie jest też tak, że nam się wszystko nie podoba. Nam się 

na przykład bardzo podoba realizacja węzła Kostomłoty przez oddział Kielecki 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odwiedzaliśmy tą inwestycję. 

Jeśli mówię, że ta inwestycja nam się podoba, to chciałbym, żeby również 

państwo przyjęli, że inne inwestycje drogowe nie mają takiej akceptacji jak ta 

inwestycja. Oczywiście mogę mówić dlaczego, ale to wszystko powoduje 

perspektywę nie takiej jakości jak sobie życzymy, a przecież jakość dróg to jest 

perspektywa, co w Kielcach będzie się dziać po ich zakończeniu, w jakich 

warunkach będziemy te drogi użytkować. Cały ten proces inwestycyjny też jest 

okazją do refleksji, które można zamienić poprzez współpracę na lepsze 

rezultaty dla tego Miasta. 

Chciałem się zatrzymać również na kwestii, którą poruszaliśmy ankietyzując 

naszych przedsiębiorców, jak oceniają administrację samorządową. Tutaj, 

muszę z satysfakcją skierować ukłon pod adresem administracji pana 

Prezydenta. Generalnie rzecz biorąc administracja jest oceniana jako partner, 
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który daje szansę szybkiego, sprawnego obsłużenia przedsiębiorców, w tych 

procesach, które są na styku administracja – przedsiębiorczość. Chociaż 

nieustannie wyrażane są oczekiwania, że urzędnik nie będzie na wszystko, co 

przynosi przedsiębiorca patrzył przez pryzmat przepisów, ale będzie partnerem 

przedsiębiorcy i będzie widoczna wola rozwiązania problemu. Najwięcej w tej 

kwestii zastrzeżeń, powiem to dla porządku, jest do administracji finansowej. 

Podnosi się przede wszystkim to, że urzędy finansowe, urzędy skarbowe, nie 

powinny być arbitrem w swoich sprawach, w których uczestniczą. To sąd 

powinien, w trudnych sprawach spornych, rozstrzygać kwestie związane 

z podatkami, czy innymi relacjami urząd skarbowy – izba skarbowa – 

przedsiębiorca. W tej kwestii jest najwięcej żali, najwięcej pretensji. Warto 

o tym wiedzieć, dlatego że to wszystko się przekłada na relacje rozwojowe. 

Kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę państwa na jeden wątek, 

dostrzegany przez przedsiębiorców, mający związek z Miastem Kielce. 

Metropolia województwa. My również uczestniczyliśmy w budowaniu 

koncepcji tworzenia metropolii, czyli kojarzenia Miasta Kielce z gminami 

ościennymi i budowania wizji wspólnego rozwoju, wykorzystywania tego, co 

w nadmiarze jest w gminach sąsiednich, a czego nie ma w Kielcach. Przecież 

mieszkańcy tej metropolii żyją z Kielc i jest to naturalne, że przepływy powinny 

być dwukierunkowe, korzyści również. Stwierdzamy, że to jest wielka szansą 

i Miasto Kielce, w bliższej lub dalszej perspektywie tą szansę wykorzysta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Zanim oddam głos kolejnemu przedstawicielowi samorządu gospodarczego, 

chciałbym obniżyć nieco napięcie, jakie zbudował pan Prezydent i w związku 

z tym, że na poprzedniej sesji rozbawiła państwa dość mocno sprawa wianków, 

to chcę powiedzieć, że te wianki zostały zakupione za pieniądze Klubu Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej. Ponieważ jest przedstawiciel Konfederacji Polaków 

Podola, poproszę panią Przewodniczącą Klubu i pana Radnego Jana Gieradę 

o to, żeby te wianki zostały przekazane we właściwe ręce.  

(Alicja Obara Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

oraz Radny Jan Gierada przekazali wianki panu Wadimowi Lisowowi 

z Konfederacji Polaków Podola) 

 

Pan Tomasz Tworek 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

Bardzo się cieszę, że mam możliwość wystąpić dzisiaj przed państwem 

i powiedzieć kilka zdań na tematy bardzo ważne, bo dotyczące współpracy 

między przedsiębiorcami, biznesmenami a szeroko rozumianą administracją. 

Jest to problem i temat o którym dzisiaj mówi się w całym kraju. To nie jest 

tylko kwestia kielecka, świętokrzyska, to jest temat ogólnopolski. Wieloletnie 

zaniedbania, czy też nawyki i przyzwyczajenia, które wyszły z poprzedniej 

epoki, powodują, że te relacje nie są najlepsze i dużo przed nami do zrobienia. 
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Chciałbym się skupić dziś na temat tego, co leży u podstaw właściwych relacji. 

Na temat problemów i klasyfikacji możemy mówić w nieskończoność. Tych 

problemów jest cała masa, różnego typu. Aby tych problemów było mniej, aby 

je można było łatwiej rozwiązywać należy najpierw dostrzec gdzie jest problem, 

gdzie jest ten kluczowy element, który powoduje, że ta współpraca między 

przedstawicielami administracji, a przedsiębiorcami nie zawsze układa się 

najlepiej. W ramach Związku, któremu prezesuję, Lewiatana, a szczególnie 

ogólnopolskiej Konfederacji, przeprowadziliśmy na terenie całego kraju 

osiemdziesiąt spotkań z przedsiębiorcami. Ponad ośmiuset przedsiębiorców 

uczestniczyło w tym, zostały wyciągnięte wnioski dotyczące tego, gdzie są 

problemy, jak te problemy wyglądają i jak je można rozwiązywać. Ja o tym 

chciałem państwu dwa zdania powiedzieć. Wydaje się, że one są absolutnie 

tożsame, czy będzie to w województwie świętokrzyskim, mazowieckim czy na 

Opolszczyźnie. Problem jest zawsze taki sam, a u podstaw leżą ludzie i relacje 

między ludźmi. Generalnie, szanowni państwo, brakuje dialogu i zdajemy sobie 

z tego sprawę. Po raz pierwszy zdarza się tak, że w tego typu obradach 

uczestniczą przedstawiciele biznesu w sposób oficjalny i za to zaproszenie 

bardzo dziękujemy panu Przewodniczącemu, za podjęcie takiej akcji, wydaje 

się, że ze wszech miar korzystnej i potrzebnej. Również na szczeblu Miasta, bo 

myślę, że będziemy również dyskutować na szczeblu regionu, bo to kolejny 

element. Te bariery, które powodują, że ta współpraca wygląda tak jak wygląda, 

podzielono na trzy główne grupy: 

 bariery systemowe, 

 bariery poznawcze, 

 bariery komunikacyjne. 

Cóż to takiego jest? 

Bariery systemowe, czyli na przykład bariera legislacyjna. Mamy takie prawo 

jakie mamy i ono rzeczywiście w wielu przypadkach nie ułatwia relacji urzędnik 

– przedsiębiorca. Najprościej mówić o złym prawie, a trudniej rozmawiać. 

Wydaje się, że to co leży u podstaw to próba zmiany tego prawa. Państwo 

jesteście przedstawicielami różnych opcji politycznych, które również zasiadają 

w Parlamencie i za waszym pośrednictwem możecie wysyłać do 

parlamentarzystów aby takie zmiany wprowadzać, które przeszkadzają zarówno 

wam jak i przedsiębiorcom. My ze swej strony, jako samorząd gospodarczy, 

tego typu działania czynimy, na szeroką skalę. Bariery systemowe, to również 

nie do końca efektywna struktura, nie zawsze dopasowana do relacji biznes – 

samorząd. To pewne, szczególnie widoczne w małych skupiskach, w małych 

gminach, uwikłania polityczne. Bywa, że przedsiębiorca jest z innej opcji 

politycznej niż obecnie urzędujący wójt, to już rodzi pewne niepokoje i budzi 

napięcia na linii, których zupełnie być nie powinno. Też pewna piłeczka po 

stronie przedsiębiorców, czyli słaba reprezentacja przedsiębiorców. Dzisiaj 

prywatni przedsiębiorcy, a szczególnie mali i średni przedsiębiorcy, to ponad 

70% PKB. Można powiedzieć, że ¾ Polaków pracuje w małych i średnich 
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firmach, a reprezentatywność przedsiębiorców w gremiach publicznych jest 

sporadyczna. Na tej sali, według mojej wiedzy, dwóch z panów zajmuje się 

biznesem, reszta państwa zajmuje się zupełnie inną działalnością. W związku 

z powyższym, można powiedzieć, że problem jest szerszy ponieważ wiedza 

o funkcjonowaniu biznesu jest mniejsza. Tak samo jest wśród pracowników 

administracji, gdzie większość pracowników administracji nigdy nie miała 

styczności z biznesem, nie rozumie i nie zna problemów, z jakimi spotyka się 

biznes. Po drugiej stronie piłeczka: przedsiębiorcy nie do końca znają prawo 

i uwikłania prawne pracowników administracji, stąd też nie zawsze rozumieją 

decyzje, które są przez nich podejmowane. Jak widać te elementy są 

dwustronne. Z jednej i z drugiej strony pojawiają się tego typu sytuacje. Bardzo 

istotna kwestia to jest kwestia rozdrobnienia środowisk biznesu. Na tej sali 

reprezentujemy większość związków, czy prawie wszystkie związki 

pracodawców jakie działają na terenie Kielc i regionu, z tych ważniejszych 

związków, a tak naprawdę obejmujemy tylko nieznaczną część przedsiębiorców, 

którzy w regionie świętokrzyskim działają. Przedsiębiorcy nie chcą się zrzeszać, 

nie wierząc w ideę tej samorządności gospodarczej, między innymi dlatego, że 

nie widzą tych relacji między przedstawicielami biznesu, a przedstawicielami 

administracji. Wydaje się, że najwyższy czas aby tego typu działania zmienić. 

Mam wrażenie, że dostrzegają to również niektóre elity rządzące. Mówi się 

coraz więcej w kraju, na temat inicjatywy ustawodawczej pana Prezydenta, 

gdzie wątki uczestnictwa przedsiębiorców w życiu publicznym są również 

podnoszone jako element bardzo istotny. Wszak to tak naprawdę przedsiębiorcy 

tworzą miejsca pracy. Większość naszych pracowników to państwa wyborcy. 

Oni doskonale wiedzą, jak wygląda relacja firma – urząd. Oni bardzo często, 

w imieniu firmy, te relacje prowadzą. Ich wiedza w tej materii jest wielka, 

rozumieją sytuację i potrafią ją ocenić. Wydaje się, że ze wszech miar, 

współpraca jest wskazana. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio dużo mówimy na 

temat przedsiębiorców, bo spadły wpływy do budżetu. Państwo, dzieląc 

pieniądze, które ma miasto do podziału widzą, że tych pieniędzy jest znacznie 

mniej niż w poprzednich latach. Tylko, że w poprzednich latach, jak 

rozwijaliśmy działalność inwestycyjną na terenie regionu, jak drastycznie 

spadały ceny poprzez pewną głupią walkę cenową, którą niestety w tym kraju 

zapoczątkowały w większości koncerny zachodnie. Wszyscy zacierali ręce, że 

mamy więcej pieniędzy, bo robimy taniej. Być może zrobiliśmy taniej, ale 

niewątpliwie gorzej, a dzisiaj mamy mniej pieniędzy, bo nie ma wpływu do 

budżetu. To wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i czytanie gospodarki w taki 

sposób pozwala na podejmowanie właściwych i trafnych decyzji. 

W przeciwnym razie będziemy się różnić, będziemy się mijać, a rzecz polega na 

tym, że bez tej trafnej współpracy niczego nie jesteśmy w stanie zrobić. Miarą 

współpracy jest również wielkość poziomu partnerstwa prywatno publicznego. 

To, kiedy za pieniądze prywatne, jesteśmy w stanie załatwiać cele publiczne, 

cele społeczne. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym regionie i nie tylko, na 
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terenie kraju, tych przypadków jest bardzo mała ilość. W latach 2001-2007 

w Polsce zrealizowano tylko dwa przykłady PPP, obydwa dotyczące autostrad. 

Łączna wartość była ponad miliard złotych, po kilkaset milionów w jednym 

przedsięwzięciu. To dobre dla gigantów. W tym samym czasie, w Wielkiej 

Brytanii, takich projektów było ponad 560. Gdy zobaczymy skalę, te projekty są 

zdecydowanie wielokrotnie niższe niż u nas. To oznacza, że współpraca 

przebiega na zupełnie innym poziomie, na tym poziomie, gdzie przedsiębiorcy 

lokalni mogą współpracować dla dobra lokalnego, używając swoich pieniędzy, 

oczywiście zarabiając na tym. Oczywiście wszyscy chcą angażować swoje 

pieniądze w przedsięwzięcia, które przynoszą zysk, a nie przynoszą stratę, ze 

zrozumiałych względów. Tych obszarów współpracy jest cała masa i rad bym 

żebyśmy to potrafili dostrzec i potrafili wykorzystać. Wszak bez tego nie widzę 

przyszłości gospodarczej. Możemy jeszcze patrzeć na perspektywę unijną 2014-

2020, kiedy znowu do Polski wpompujemy pieniądze, ale przyjdzie moment, 

kiedy pieniądze się skończą i będziemy musieli je sami wypracować. Bez 

współpracy nic się nie da zrobić. To są obszary, które powinniśmy myślowo 

uaktywnić, nie tylko skupiać się na bieżącej polityce, na bieżących problemach, 

co nas dziś dręczy. To co nas dziś dręczy jest bardzo istotne ale jak zrozumiemy 

istotę funkcjonowania łatwiej będzie rozwiązać to co nas dręczy dziś. 

Szczególnie nic tak nie łączy jak wspólnie wykonana praca, jak wspólnie 

zrobiony temat, z którego mamy satysfakcję, z którego jesteśmy zadowoleni. 

Chciałbym, żeby tych zadań wspólnych było jak najwięcej, bo jak na razie za 

dużo ich nie ma. Aby ta relacja urząd – przedsiębiorca, to nie była to postawa 

władzy, ale postawa służby, bo tak należy rozumieć tego typu uczestnictwo, 

przynajmniej ja z wioli kolegów wybrany na szefa organizacji związkowej 

staram się to traktować w swojej działalności społecznej, jako pewną służbę na 

rzecz przedsiębiorców, a nie w żaden sposób jako władzę. 

Na koniec chciałbym państwu zarekomendować wydawnictwo, które powstało 

na bazie naszych kilkudziesięciu spotkań z przedsiębiorcami na terenie kraju. 

Nazywa się to „Efektywna współpraca administracji i biznesu”. Fantastyczny 

materiał do przeglądu, napisany lekko, łatwo, poglądowo, wyłapujący 

kwintesencję sprawy w relacjach między administracją różnego szczebla, 

a przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że pan Prezydent tego typu materiał prześle 

do swoich współpracowników, żeby mogli się z tym zapoznać, bo to ze wszech 

miar budująca lektura. 

Życząc sobie i państwu dobrej współpracy, bardzo dziękuję. 

 

Pan Krzysztof Orkisz 

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców 

Chciałem serdecznie podziękować za to, że zajęliście się państwo właśnie 

gospodarką. Od dłuższego czasu tylko słyszę o aborcji, in vitro, związkach 

partnerskich. O gospodarce, w tym kraju, w ogóle się nie mówi. Dlatego 
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uważam, że ta inicjatywa jest naprawdę cenna. Mam świadomość, że my dzisiaj 

nie załatwimy tematu, ale żeśmy rozpoczęli i to jest chyba rzeczą najistotniejszą. 

Wyniki, jakie przeglądałem, jeżeli chodzi o gospodarkę naszego województwa, 

są wręcz tragiczne. Siedem tysięcy zakładów, w roku 2012 zakończyło swoją 

działalność. Pięć tysięcy zakładów zawiesiło działalność. Jest to dwanaście 

tysięcy pracodawców. Do tego dochodzą jeszcze pracownicy. Nie dość, że nie 

ma wpływ do budżetu, to ci ludzie idą do urzędów pracy po zasiłki. Budżet jest 

przez to osłabiany dodatkowo. My, ze swej strony, jako Izba Rzemieślników 

i Przedsiębiorców, staraliśmy się interweniować w wielu sprawach w naszym 

Rządzie. Między innymi, cztery miesiące temu, wysłaliśmy pismo do Ministra 

Gospodarki, bo dowiedziałem się, że na terenie województwa świętokrzyskiego 

jedna z firm, zrobiła szkolenie pracownikom, jak najdłużej nie płacić za faktury. 

W związku z tym, napisaliśmy do pana Ministra, czy nie dałoby się zrobić w ten 

sposób, żeby wprowadzić ustawowy termin płacenia za faktury – dwa tygodnie, 

a po tym okresie, sam niepłacący za fakturę musiałby sobie naliczać odsetki 

i płacić fakturę z odsetkami. Dlaczego w ten sposób? Bo jeżeli podwykonawca 

wystąpi o odsetki, to może więcej roboty już nie dostać. Otrzymaliśmy bardzo 

ciekawe pismo, które czytałem parę razy, bo aż nie chciałem wierzyć, że Rząd 

pracuje właśnie, odpisał pan Minister Kasprzak pełnomocnik Ministra 

Gospodarki, że jest projekt w Rządzie aby płatności następowały do 60 dni, a po 

tym okresie, jeżeli termin zostanie rażąco naruszony, to może pracodawca 

wystąpić do sądu o odsetki. Przeczytałem to pismo i od razu napisałem drugie, 

z pytaniem, czy pan Minister zaakceptuje, że pracodawca będzie płacił 

pracownikowi po dwóch miesiącach, czy za prąd, gaz, telefon będziemy płacili 

po dwóch miesiącach? Odpisał urzędnik, dużo niższego szczebla i przepisał 

dosłownie pismo, które mi przysłał wcześniej pan Minister. Dlatego mówię 

o tym, że zajmowanie się przez nasze władze nadrzędne gospodarką jest żadne 

i ta inicjatywa państwa, jest dla mnie osobiście bardzo cenna. 

Chcę państwu powiedzieć, że jest ustawa antykryzysowa z 2010 roku, która 

przewiduje pomoc dla przedsiębiorców w wysokości dwóch miliardów złotych. 

W województwie świętokrzyskim, z tej pomocy skorzystały dwie firmy. W skali 

kraju, z tego funduszu skorzystało, nie wiem ile osób, ale kwotowo jest to 150 

milionów złotych. Dlaczego? Jest tak zbiurokratyzowane otrzymanie tych 

środków, że ludzie załamują ręce i wolą się o to nie starać. Ja sądzę, że to było 

zrobione po to, żeby wykazać, że jest chęć pomocy, a z drugiej strony, żeby tych 

pieniędzy nie dostać. Mnie też, z czasem ręce opadają, jak poruszamy wiele 

istotnych problemów, a teraz słyszę, trzy dni temu w informacjach TVN24, że 

Rząd zajmuje się problemem, czy Jan może być Jasiem. Nie wiem czy to 

państwo słyszeli. Mówienie o tym, że Rząd się czymś takim zajmuje, to według 

mnie jest nie na miejscu. 

Chciałbym przejść do spraw istotnych, gospodarczych. Na czym polega istota 

sprawy, że tyle zakładów upadło? Są to koszty. Są to koszty, które 

systematycznie rosną. Przy konkurencyjności cen, wielu przedsiębiorców, żeby 
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utrzymać ceny, żeby ich nie podnosić, ale koszty zaczynają ich zjadać. Stąd 

ilość zakładów, która zakończyła działalność. 

Jak temu przeciwdziałać? Ja mam świadomość, że wpływ do budżetu miasta 

z tytułu lokali zajętych na działalność gospodarczą musi być. Absolutnie, w tym 

co powiem, nie chcę sugerować uszczuplenia tych wpływów do budżetu. 

Posłużę się przykładem. Z jednej strony ulicy jest szewc, czy krawiec, który ma 

powierzchnię 40m
2
 i sam pracuje. Z drugiej strony ulicy jest zakład budowalny, 

który ma też 40m
2
, bo chowa tam rusztowania, łopaty i zatrudnia 40 osób. Jak 

można porównywać wpłacaną kwotę i zarobienie na podatek od lokalów 

zajętych na działalność przez tego krawca, który pracuje sam i przez zakład 

budowalny u którego pracuje 40 osób? W związku z tym, ja nie chcę niczego 

sugerować, ale czy nie można byłoby zrobić tego w ten sposób, żeby połączyć 

powierzchnię z ilością zatrudnionych? Na tej zasadzie, żeby nie uszczuplać 

wpływów do budżetu, tylko żeby to było bardziej sprawiedliwe płacenie 

podatku. Wiem o tym, że od dawna nie było sprawiedliwości, nie było i nie 

będzie, ale niech to będą chociaż rozwiązania zbliżone do sprawiedliwości 

w tym wypadku. 

Sprawa drugą, którą chciałem poruszyć, również czysto gospodarcza. Jest na 

przykład zakład w branży metalowej, który ma powierzchnię 500m
2
. Przyszedł 

kryzys. Wiele prac nie wykonuje. Zatrudniał 50 osób. Teraz zatrudnia 10 osób. 

Zwraca się z prośbą, aby wyłączyć z płacenia część powierzchni, którą zajmuje. 

Wiadomo, że na tylu maszynach nie będzie 10 osób pracowało. Z tego co wiem, 

stąd dziękuję panu Przewodniczącemu, bo mi pomógł w tej sprawie, z tego co 

wiem, z informacji kolegów, że jeżeli jest takie wystąpienie do Urzędu Miasta, 

to jest odpowiedź: Proszę opróżnić halę z urządzeń i wtedy będzie można za to 

pomieszczenie nie płacić. Proszę państwa, opróżnienie hali, na przykład 

z tokarek, pras, frezarek, to jest gigantyczny koszt. I co? Wystawić te maszyny 

na podwórko na pół roku czasu, czy na rok i potem je będzie wstawiał 

z powrotem? Przecież jest wiele innych możliwości. Można na przykład 

zaplombować układ ruchowy maszyny. Wtedy się wyłącza tą powierzchnię, 

maszyny nie pracują. Tak się plombuje liczniki do gazu, do prądu i temat 

rozwiązany. Rozpocznie się koniunktura, wtedy maszyna odplombowana 

pracuje dalej. To jest początkiem, w wielu przypadkach do likwidacji zakładu. 

Jeżeli on z 50 osób schodzi na 10, a musi płacić za całą powierzchnię, to dla 

niego jest dalej ogromny koszt. 

Tych tematów byłoby bardzo wiele, ale sądzę, że powinniśmy zacząć małymi 

kroczkami i może najpierw od tych dwóch konkretów, jeżeli Wysoka Rada była 

łaskawa się tym zająć, to by było dobrze. 

Gospodarka jest niezwykle ważna dla naszego Miasta, bo to o czym powiedział 

jeden kolega, Miasto rzeczywiście pięknieje w oczach. Robi się w tym mieście 

niesamowicie dużo. Jak przyjeżdżają znajomi, celowo, mimo że te inwestycje 

nie są skończone, pokazuję te inwestycje. Skończone, te które są w budowie. 

Przecież ten węzeł w Kostomłotach to zapiera dech w piersiach. Pokazuję co się 
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dzieje. Nie ma chyba takiego drugiego w Europie. Przyjdzie jednak czas, że 

trzeba to będzie utrzymać i ktoś to musi zrobić. Dlatego, ta dzisiejsza sesja jest 

dla mnie tak ważna. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Muszę dopowiedzieć, że wyłączenia są możliwe tylko dla osób fizycznych. Dla 

osób prawnych niestety nie są możliwe.  

 

Pan Ireneusz Janik 

Forum Pracodawców 

Dziękuję za zaproszenie. Ponieważ koledzy wyczerpali temat, który 

omawialiśmy na forum gospodarczym, bo przed spotkaniem z państwem 

mieliśmy takie spotkanie, powiedziałbym wewnętrzne, naszych organizacji. 

W związku z tym nie chciałbym zabierać czasu na dzisiejszej sesji. Dziękuję za 

zaproszenie, myślę, że te tematy, które zostały poruszone państwo rozważą. 

Dziękuję. 

 

Do pkt. 3c 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

Bardzo dziękuję za wystąpienia przedstawicieli organizacji gospodarczych. Ja, 

ze swojej strony deklaruję, że jestem gotowy o każdej porze i w każdym dniu 

spotkać się z państwem. Myślę, że przy współpracy z Radą Miasta, jesteśmy 

w stanie stworzyć takie warunki, żebyście państwo byli usatysfakcjonowani. 

Bardzo często to zależy od przepisów, na które nie mamy wpływu. Nawet 

spotkanie, by sobie to wytłumaczyć, bo często zdarza się, że przychodzi 

przedsiębiorca, próbuje coś załatwić w urzędzie, odbija się od ściany i mówi że 

tu nic się nie da załatwić, ale tak naprawdę, jakby się przyjrzał dlaczego nie da 

się załatwić, to by zrozumiał że to wina przepisów. Oczywiście możemy 

podejmować również inicjatywy, możemy apelować do Posłów, naszych 

przedstawicieli w Parlamencie, by inicjować różne zmiany. Myślę że to jest 

bardzo cenne. Z naszej strony, ja sobie inaczej nie wyobrażam rozwoju miasta, 

bez rozwoju gospodarki. Wszystkie uwagi panów, którzy są doświadczeni 

w kierowaniu swoimi firmami i swoimi stowarzyszeniami, będziemy bardzo 

mocno analizować i będziemy partnerami. To obiecuję. 

 

Do pkt. 3d 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Chciałbym wypowiedzieć się w imieniu przedsiębiorców, w podwójnej roli 

przedsiębiorcy i przedstawiciela samorządu. Chciałbym zauważyć, że nasza 

debata nad przedsiębiorczością w mieście, pod rzeczywiście, moim zdaniem, 

bardzo trafnym tytułem „Współpraca szansą na rozwój Miasta”, odbywa się 
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w dniu niecodziennym. Po pierwsze, po wielu latach przedsiębiorcy mają 

możliwość wypowiedzenia się na forum samorządu lokalnego. Jak trudno jest 

dzisiaj prowadzić przedsiębiorczość, to świadczy chociażby fakt, że przez 

zbieżność, w dniu dzisiejszym, w drugiej części będziemy podejmować, 

debatować nad uchwałą dotyczącą likwidacji Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych, a w kuluarach, za naszymi plecami mamy zaniepokojonych 

kupców z ulicy Seminaryjskiej. Jak trudne przyszły czasy dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, nie ulega wątpliwości, ale jak przysłuchiwałem się 

wypowiedziom moich kolegów, przedsiębiorców, szefów organizacji 

samorządowych, to nie były to wypowiedzi przepełnione utyskiwaniem, a były 

to wypowiedzi wskazujące pewne błędy, ale przede wszystkim wskazujące 

pewne kierunki, pewne płaszczyzny współpracy. Chcę powiedzieć, że 

wielokrotnie padło z ust moich przedmówców, że nasze Miasto dynamicznie się 

rozwija. Chciałbym dodać, że głównie w oparciu o środki finansowe z programu 

„Rozwój Polski Wschodniej”. Chciałbym również zaznaczyć, że przedsiębiorcy 

mają moralne prawo współdecydowania o celowości i gospodarności 

wydawania tych środków. To przecież oni pod przywództwem pana Prezydenta 

Ryszarda Zbróga tworzyli szeroki ruch społeczny, który skutecznie wywalczył 

to województwo świętokrzyskie. Gdyby nie województwo, tych środków by nie 

było. Ale trzeba się zastanowić nad tym, jakie korzyści przedsiębiorcy kieleccy, 

tu trzeba się ograniczyć na tym forum do tego grona, mają udział w realizacji 

tych środków. Czy uczestniczą w tych inwestycjach? Jeżeli uczestniczą, to czy 

osiągają z tego tytułu korzyści przekładające się na utrzymanie zatrudnienia lub 

tworzenie nowych miejsc pracy? Ostatnią daną, którą oficjalnie dysponujemy, to 

jest liczba 220 milionów z udziałów w podatków CIT i PIT. Nie mówiąc już 

o wpływach z tytułu podatków lokalnych. Jak pamiętamy, były to praktycznie 

rekordowe wpływy do budżetu Miasta. To wskazuje, że przedsiębiorcy nie 

załamują rąk, są naprawdę w tych trudnych czasach, skuteczni. Przyznam się 

z własnego doświadczenia i z rozmów z moimi kolegami, w pewnych 

momentach te możliwości się kończą i ręce opadają. Padł tu przykład Targów 

Kielce. Trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego we wszystkich nowych 

inwestycjach Targów Kielce, wszystkie nowe inwestycje Targów Kielce, były 

realizowane przez firmy spoza regionu świętokrzyskiego? Czy kieleckie, 

w jakim stopniu kieleckie firmy współuczestniczą w realizacji miejskich 

inwestycji? Mam wiedzę, od moich kolegów przedsiębiorców, że niestety 

w niewystarczającym, że firmy spoza regionu tu realizują inwestycje, również 

jako podwykonawcy. Szczególnie dotyczy to firm z małopolski. Jeżeli już uda 

się realizować te inwestycje, Miasto jako inwestor, potrafi wybrnąć, bo takie są 

prawa inwestora. Przykład realizacji węzła Żelazna i generalnego wykonawcy, 

który upadł. Wiemy, my przedsiębiorcy, oni się nie skarżą, ilu przedsiębiorców 

zostawiło tam swoje pieniądze, bo ta firma, która upadła nie wypłaciła 

pieniędzy. Padały słowa dotyczące dobrej współpracy z urzędnikami Ratusza. Ja 

chcę potwierdzić, chociaż są i sygnalizują to przedsiębiorcy, niechlubne wyjątki. 
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Na przykład skarżą się przedsiębiorcy na Wydział Nieruchomości. Na 

urzędników, może nie na samo kierownictwo. Podam przykład, że Urząd potrafi 

dochodzić, tu padł z ust Prezydenta wątek dotyczący wieczystego użytkowania 

gruntów, że Urząd bardzo skutecznie potrafi się dochodzić z rzeczoznawcami 

o swoje prawa, przykład Polmozbytu, ale urzędnicy niższego szczebla w tym 

Ratuszu, w podobnych lub prawie identycznych sytuacjach działają przeciwko 

przedsiębiorcy. Nie rozmawialiśmy tu o wielu elementach, które w mojej ocenie 

mogą być płaszczyzną przyszłej współpracy przedsiębiorców i administracji 

samorządowej Miasta Kielce. Powołaliśmy kilka lat temu Miejski Urząd Pracy. 

Dzisiaj nie padły żadne słowa na ile pracownicy tego urzędu są skuteczni 

w pozyskiwaniu, pomocy w kreowaniu nowych miejsc pracy. Nie mówiliśmy, 

rzucę tylko hasłowo, o szkolnictwie zawodowym. Mamy potężny Wydział 

Edukacji w pierwszej części jego nazwy. Myślę, że jest tu szeroka płaszczyzna 

do współpracy z przedsiębiorcami, którzy mówią, że w Kielcach trudno znaleźć 

spawacza, murarza, zbrojarza. Że my mówimy, że mamy Uniwersytet, 

Politechnikę, świetnie prosperujące, skąd wychodzą, z pięknych budynków, 

z pięknymi dyplomami bezrobotni, a zaginęły tradycje. Kielce były kiedyś 

największym ośrodkiem spawalnictwa w kraju. Dzisiaj nie ma żadnej bazy, 

żadnego laboratorium. 

Szanowne koleżanki i koledzy, panie Prezydencie, ja serdecznie dziękuję za 

deklaracje które padły. Pan również wywodzi się z grona przedsiębiorców i pan 

szczególnie rozumie obawy tego środowiska. Chcę powiedzieć, że kolejnym 

a może nawet pierwszym elementem do współpracy są wspólne działania nad 

aktualizacją strategii rozwoju Miasta. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni 

przygotowanym projektem, bo jeszcze jest nieuchwalony, strategii 

województwa świętokrzyskiego na nową perspektywę unijną. Wiemy 

doskonale, że województwo świętokrzyskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi 

o pozyskiwanie środków w latach, które upływają. Niestety na szarym końcu 

jest pozyskiwanie tych środków przez przedsiębiorców. Jak oceniają 

przedsiębiorcy, jeżeli w projekcie na lata 2014-2020, w naszej strategii jest tylko 

18% pieniędzy zapisanych na wykorzystanie przez przedsiębiorców, to jest to 

naszym zdaniem za mało. Będzie aktualizowana strategia rozwoju Miasta 

Kielce. Chcę zaznaczyć, że już po rozmowach roboczych, w których 

uczestniczyliśmy, a odbyły się trzy takie spotkania z udziałem pana Prezydenta 

Lubawskiego, jest to również element do współpracy przedsiębiorców 

z administracją samorządową. Na zakończenie mojej wypowiedzi chcę wyraźnie 

zaznaczyć, dziękując za możliwość wypowiedzenia się środowiska 

gospodarczego Miasta Kielce, i województwa świętokrzyskiego, na sali obrad 

Rady Miejskiej imienia Prezydenta Stefana Artwińskiego, że te robocze 

spotkania, i dzisiejsza sesja, mam nadzieję, zaowocowały również pewną 

konsolidacją tego środowiska. Środowiska organizacji gospodarczych. Dzisiaj 

na sali nie ma przedstawiciela piątej organizacji gospodarczej, która 

uczestniczyła w tych roboczych spotkaniach, przedstawiciela Business Center 
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Club, pana Andrzeja Mochonia, który przebywa poza Kielcami, ale te pięć 

organizacji, jak już tu padła nazwa, ich spotkania zaowocowały 

reaktywowaniem, odnowieniem albo połączeniem takiej organizacji jak Forum 

Gospodarcze. Kiedyś skupiała te pięć organizacji i dzisiaj wraca do życia. 

Chciałbym powiedzieć, że to Forum Gospodarcze, poprzez liderów tych 

organizacji, poprzez członków skupionych w tych organizacjach, 

przedsiębiorców, jest naturalnym partnerem do współpracy dla pana Prezydenta, 

dla Rady Miasta na szczeblu samorządu Miasta Kielce, ale również dla pana 

Marszałka, samorządu województwa, również dla administracji państwowej. Tą 

szansę należy wykorzystać. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Bardzo dziękuję, że państwo zaszczycili nas swoją obecnością, przedstawili nam 

swoje uwagi i naświetlili nam to, co dla państwa jest najistotniejsze, czyli model 

współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy prywatnym biznesem, nie tylko 

w oparciu o perspektywę Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które wymaga w 

Polsce, z tego co obserwuję, wielu zmian nie tylko legislacyjnych, ale przede 

wszystkim zmian mentalności nie tylko przedsiębiorców ale również 

samorządowców. Skrót PPP bardzo często jest rozszyfrowywany jako Pewnie 

Przyjdzie Prokurator. Trudno się dziwić, dlatego, że te przepisy regulujące 

Partnerstwo Publiczno Prywatne są tak niejasne, że w zasadzie, gdyby ktoś miał 

złą wolę, można się przyczepić do realizacji pewnych inwestycji na każdym 

etapie. Miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać. Współpraca pomiędzy 

samorządem a przedsiębiorcami lokalnymi w moim przekonaniu, to nie tylko 

zdolność lokalnych przedsiębiorców do stawania w przetargach organizowanych 

przez różnego szczebla jednostki samorządu terytorialnego, ale przede 

wszystkim wpływanie na politykę gospodarczą samorządu, ale nie tylko. 

Również wpływanie na politykę edukacyjną. Sektora, który jest szalenie istotny, 

dlatego, że to on daje państwu zdolność pozyskiwania wysoko 

wykwalifikowanej kadry, czyli uczelni wyższych. W naszym przypadku dwóch 

wiodących, czyli Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego. Takie spotkanie ostatnio się odbyło na Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Wydziale Zarządzania. Miejmy nadzieję, że będzie ono 

kontynuowane, że te prace będą kontynuowane. To szalenie ważne aby państwo 

czuli, że mają wsparcie i ktoś państwa słucha. To szalenie ważne, ze względu na 

to, że to państwo, w znacznej mierze są również autorami sukcesu Miasta 

Kielce, o których mówił tu Stanisław Rupniewski i pan Prezydent Zbróg i pan 

Prezes Tomasz Tworek. Dlaczego? Dlatego, że państwo są producentami 

Produktu Krajowego Brutto. Nie urzędnicy, nie my, jako Radni, tylko państwo, 

jako przedsiębiorcy. To państwo powodują to, że mamy z czego kroić ten tort, 

który nazywa się udziałem w CIT. To państwo zdejmują z nas obowiązki 

opiekowania się ludźmi, którzy stają się w latach kryzysu klientami Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie, klientami Miejskiego, czy Wojewódzkiego Urzędu 
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Pracy i to państwo powinni mieć wpływa na to, jak te środki są dzielone. To 

państwo powinni mieć wpływ na to, na jakich kierunkach  kształcona jest kadra 

na tych dwóch uczelniach i też prywatnych uczelniach. To państwo powinni 

mieć wpływ, w jakich segmentach są wspierane szkolenia finansowane 

z pieniędzy unijnych, dlatego, że ktoś kiedyś mi powiedział, że obecna polityka 

może doprowadzić do tego, że będziemy mieli najwszechstronniej 

wykształconych bezrobotnych. To faktycznie tak jest. Tutaj ktoś powiedział 

o tych spawaczach. Był taki czas, kiedy niezrozumienie tego problemu 

spowodowało to, że Powiatowy Urząd Pracy w ogóle zaprzestał szkolenia 

spawaczy, dlatego że ktoś wyszedł z takiego założenia: po co my ich mamy 

kształcić, jak oni odbiorą te kursy u nas i od razu wyjeżdżają na zachód 

pracować. Właśnie taka jest istota sprawy, żeby ci ludzie, w jakiś sposób 

aktywizowali się na rynku pracy. Żeby nie było tak cukierkowo. Współpraca 

pomiędzy samorządem, środowiskami akademickimi, a biznesem musi również 

opierać się o zdolność akomodacji biznesu do zmieniających się czasów. Do 

zmieniającej się ustawy prawo zamówień publicznych i zdolności do składania 

dobrych ofert. Dobrych ofert w przetargach, dlatego, że ja obserwuję to, również 

w swojej działalności zawodowej. Nie jest z tym najlepiej. Może to nie dotyczy 

segmentów, które panowie przedsiębiorcy reprezentują, ale generalnie, ktoś 

powiedział, zdaje się że pan Stanisław Rupniewski, że powinniśmy się 

w rozstrzyganiu pewnych działań kierować wskazaniami patriotyzmu lokalnego. 

Ja też jestem zwolennikiem tego, żebyśmy łaskawszym okiem spoglądali na 

naszych lokalnych przedsiębiorców, dbali o to, żeby jak najwięcej pieniędzy 

wydawanych przez kieleckie samorządy i wydawanych z tej puli pieniędzy 

unijnych zostawały w naszym województwie. To nie tylko powoduje wzrost 

sald rachunków prywatnych panów przedsiębiorców, ale również powoduje to, 

że zwiększa się ilość miejsc pracy i zwiększa się zasobność portfeli państwa 

pracowników. Natomiast zwracam uwagę na jedną, bardzo ważną rzecz, na 

zdolność dogadywania się między sobą. Tutaj wspominany przykład Targów 

Kielce i komentarze gdzieś zza kurtyny urzędników miejskich, niestety słuszne. 

To jest trochę tak, że PZP jest bezlitosne i to od państwa zależy w znacznej 

mierze, a nie od organizatorów tego przetargu, od których nie można tego 

wymagać, to czy państwo w tym przetargu odegrają ważną rolę czy nie. 

Namawiam państwa do tego, żeby te państwa spotkania nie były tylko 

i wyłącznie agorą do porozmawiania i miłego spędzenia czasu, bardzo twórczo, 

ale jednak, żeby pozostawiały trwalszy ślad w modelu państwa współpracy 

biznesowej. Dlatego, że na wielu płaszczyznach, prowadzenie tych samych 

działalności gospodarczych, na przykład w sektorze budowalnym, nie musi 

wcale oznaczać zwalczającej się konkurencyjności. W konkurencyjności można 

również zawrzeć partnerstwo. Wiele tych przetargów, na obsługę umów 

budowlanych jest tego najlepszym przykładem. Najlepszym przykładem może 

być umowa na budowę obiektów Targów Kielce. Da się to zrobić poza 

granicami województwa świętokrzyskiego, powinno dać się to zrobić 
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w granicach tego województwa. Ja się tu absolutnie z panami zgadzam, ważne 

również jest to, aby urzędnicy chcieli państwa słuchać. My, jako Radni 

będziemy państwa słuchać na pewno. Z wielu przyczyn. Przede wszystkim 

dlatego, że darzymy państwa olbrzymim szacunkiem i zaufaniem. To państwo, 

w tym najtrudniejszym dla Polski czasie, przełomie lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych wzięli na siebie główny ciężar transformacji. To państwo 

tworzyli zręby pomyślności budżetowej. To państwo pozwolili temu krajowi nie 

popaść w totalną zapaść. Państwa mądrość w czasach kryzysu będzie prowadzić 

do tego, że albo przez ten kryzys przejdziemy suchą stopą, albo nie. Dziękuję 

państwu serdecznie w imieniu własnym, ale myślę że równie w imieniu mojego 

Klubu Radnych, za to, że zechcieliście państwo poświęcić swój cenny czas. 

Jesteśmy na pewno do państwa dyspozycji na każdym etapie i prac 

legislacyjnych w Radzie, jak również koncepcyjnych i rozwiązaniu państwa 

problemów. Dziękujemy państwu bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Wypowiadał się Radny Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówię tego 

złośliwie. Powiedział pan że wypowiada się w imieniu Klubu, a nasi goście 

niekoniecznie muszą wiedzieć, że pan jest w tym Klubie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Ja występuję jako Jan Gierada, nie jako Klub. 

Samorząd to jest zespół tysięcy różnych zdarzeń, różnych przepisów, 

uwarunkowań politycznych. Praca w nim, tak jak praca przedsiębiorcy wymaga 

ogromnego trudu i jest bardzo trudna i czasami niebezpieczna. Padło tu wiele 

słów, szczególnie ze strony mojego przyjaciela Zbróga, człowieka, który dał tu 

lekcję przedsiębiorczości w swoim wystąpieniu. Wskazał wiele niedorzeczności. 

Samorząd to nie tylko my, którzy tu siedzimy na terenie Miasta Kielce, również 

wszystkie szczeble. Pomiędzy tymi samorządami powinna być odpowiednia 

współpraca. Jakość tej współpracy pomiędzy samorządem, pomiędzy 

przedsiębiorcami warunkuje skuteczny lub mniej skuteczny rozwój Miasta. 

Jestem przekonany, że w każdej dziedzinie można wszystko poprawić. Również 

w relacjach samorząd – przedsiębiorca, samorząd – zwykły człowiek, samorząd 

– kupiec który czeka za drzwiami, również można wiele poprawić. Dziś, 

niestety ja, człowiek, który ma wiele doświadczeń i przeżył swoje lata widzę, że 

każdy ciągnie w swoim kierunku. Zauważam to na wielu, wielu szczeblach, 

w tym również w takiej branży jak w zdrowiu. Jak działają na rzecz tego Miasta 

Posłowie? Jak działają Senatorowie? Jak działają, jak pomagają prezydentom, 

starostom, marszałkowi? Dlaczego nie ma rzetelnej oceny ich pracy na koniec 

kadencji? Przywłaszczają sobie wiele zasług, których tak naprawdę nie 

posiadają i nie mają. Wybierajmy więc różnych spadochroniarzy, nie z tego 

Miasta, którzy nie są z Miastem w ogóle związani. Jak ktoś nie jest związany 

z rodziną, nigdy tej rodziny szanował nie będzie. Będzie ciągnął do swoje 
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rodziny, do swojego Miasta. Dlatego, za półtora roku wybory, wybierajcie dalej. 

Tu, na tej sali, znalazłbym przynajmniej tyle samo dobrych posłów, nawet 

dwóch siedzących w Prezydium. Gdybym ja to oceniał, to poza sporem, 

wyrazistych Posłów, w tym województwie jest niewielu. Tak samo Senatorów. 

Boją się zabierać głos w sytuacjach ważnych dla Miasta. Boją się pokazać 

twarzy. Ale są posłowie, nie ma ani jednego posła z SLD, zresztą, żeby była 

jasna sprawa zawsze mówię, że przywiązuję wagę do ludzi nie do partii. 

Najbardziej wyrazistym Posłem, mówię to z premedytacją, mimo że się z nim 

nie zgadzałem w wielu przypadkach, i politycznie mogę mieć do niego nawet 

pretensję, ale merytorycznie i jako człowiek, który mieszka w tych Kielcach 

prawie 50 lat, nie mam, jest Poseł Kopyciński. Niestety. Proszę przeanalizować 

jego wypowiedzi w prasie, jego wypowiedzi na arenie Sejmu, w telewizji. On 

walczy ze złem i ma twarz. Mało jest takich posłów. Może jeszcze by znalazł 

w tym całym galimatiasie dwóch. Jak któremuś z prezydentów, starostów, jest 

trudno, to trzeba mu pomóc. Nie trzeba go opluwać w gazecie, w internecie, 

podkładać mu kłody, natomiast trzeba mu pomóc. Wszyscy dbamy o własny 

teren, o własne województwo. Powinniśmy dbać o wszystko, co się dzieje 

w tym mieście, jako mieście wojewódzkim i w całym regionie. To normalny 

człowiek, zwykły człowiek z miliona trzystu tysięcy. Cierpi najbardziej na tym, 

że nie umiemy ze sobą współpracować. Serce mi się kroi, jeśli przychodzi 

zwykły, prosty człowiek i ma tysiące problemów, nie potrafi sobie załatwić, bo 

nie chcą mu pomóc. To dobrze, że pan Ryszard Zbróg, swoją 

przedsiębiorczością ocenił dobrze urzędników w tym Mieście. Tak, to są dobrzy 

urzędnicy. Oczywiście zawsze można coś poprawić, udoskonalić i to jest 

normalne. Ale trzeba jeden drugiego wesprzeć we wszystkich działaniach. Ja 

zauważam, że wielu ludzi się cieszy, jeżeli drugiemu się coś stało złego. 

Historia, bardzo szybka historia oceni to Miasto, co się w nim stało dobrego, co 

się w tym Mieście stało złego. Ja wiem, jako człowiek który bardzo dużo zrobił. 

W ostatnich trzech latach zrobiłem jedenaście potężnych inwestycji. W tej 

chwili robię dwunastą i remont kapitalny zakaźnego. Robię trzeci poziom 

referencyjny dla tego Miasta, które było białą plamą. W ostatnich trzech latach 

zatrudniłem ponad 450 osób. Przejąłem zadłużony na 10 milionów szpital. 

Wszystko jakoś się układa. Nie wiem, może mam szczęście. Może mam wokół 

siebie sporo dobrych ludzi, bo mam, ale mam i wielu wrogów. Ja wiem, że 

w tym mieście dzieje się wiele dobrego. Wiele dobrych rzeczy, ale ciągle trzeba 

je udoskonalać. Są obszary, do których ja mam również zastrzeżenia, ale staram 

się wyciągać wnioski, czy można zrobić to lepiej. Jeśli można to lepiej zrobić, 

poprawiam to. Dlatego, jak czytam kto będzie Prezydentem w 2014 roku, to 

myślę, że jakbym był młodszy, to jak któryś z nich, tak pchających się na tego 

Prezydenta, bez żadnego doświadczenia, cyniczne wypowiedzi, to mi się chce 

wyjechać. Nie wiem jeszcze gdzie. Może do Kanady, bo tam mam trzy siostry, 

bo do Micigozdu na pewno nie pojadę. Ci ludzie, niech się wezmą do roboty, 

niech coś zbudują w życiu, niech coś pokażą, bo dostali się do Sejmu na różne 
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urzędy z nadania politycznego, przez przypadek, przez skojarzenia i nagle by 

chcieli zawładnąć miastem. Tylko nie wiem za bardzo po co? Chyba tylko po to, 

żeby to Miasto upadło. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Wyczerpaliśmy dyskusję w tym zakresie. Wnioski nasuwają się same. 

Podsumowując to wszystko powiem, że na pewno będziemy rozwijać 

współpracę z samorządem gospodarczym, który dziś jest tak licznie 

reprezentowany. Myślę, że pierwszym tematem do współpracy, który 

spróbujemy rozwiązać to jest rozwój gospodarczy ogólnie, strategia Miasta 

Kielce. Jest to w tej chwili w fazie przeprojektowywania i ci, którzy nad tym 

pracują sygnalizowali również, że chcą konsultować pewne rozwiązania 

z przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym. Jeżeli z państwa inicjatywy nie 

będzie chęci spotkania, to z naszej na pewno taka inicjatywa wyjdzie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej debacie gospodarczej.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki ogłosił 

dziesięciominutową przerwę.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki wznowił 

obrady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Zanim przejdziemy do kolejnych punktów obrad, chciałbym poinformować, że 

w tym tygodniu zdarzyło się takie wydarzenie w Kielcach, którego zwiastunem 

i aniołem przynoszącym informację był Jan Gierada. Ponieważ dotyczy to 

drugiego Radnego, Mariusza Goraja, to uznaliśmy, że jak się urodziła 

dziewczynka, nowa mieszkanka, nowa kielczanka, to z inicjatywy Jana Gierady 

trzeba uhonorować to wydarzenie. Dlatego, w imieniu wszystkich Radnych 

przygotowaliśmy małą wyprawkę dla córeczki Mariusza. Poproszę pana Jana 

Gieradę o wręczenie wyprawki. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Jestem wzruszony i serdecznie dziękuję. Faktycznie, urodziło mi się dziecko. 

Ma na imię Basia. Urodziła się w szpitalu kierowanym przez Janka Gieradę 

i serdecznie dziękuje mu za to, bo to, co tam dzieje się w tym szpitalu, jest 

rzeczą niebywałą. Sposób zarządzania, ale w jakich warunkach. Dziękuję ci 

serdecznie i to nie w imieniu swoim, tylko w imieniu wszystkich kobiet, które 

w tym niełatwym czasie mają tam naprawdę realne wsparcie ze strony całego 

personelu, czego nie można powiedzieć o innym szpitalu, w którym też miałem 

okazję zakosztować rozkoszy bywania. Dziękuję ci serdecznie. Szpital 

Wojewódzki to naprawdę fenomenalna placówka od strony biznesowej 

i leczniczej. Dziękuję ci bardzo, dziękuję całemu Twojemu personelowi. 
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Dziękuję państwu serdecznie, przekażę gratulacje szczęśliwej matce. Dziękuję 

państwu serdecznie. Ciuchów ci u nas dostatek ale i te trzy przyjmiemy 

z dobrodziejstwem inwentarza. Dziękuję państwu serdecznie, zapewne wkrótce 

ją poznacie. 

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 7 lutego 2013 roku. 

Informuję państwa, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł żadnych 

uwag do tego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XLI/2013 z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 7 lutego 2013 r. 

 

Do pkt. 5 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Informuję, że pan Prezydent Miasta Kielce, Wojciech Lubawski został 

odznaczony przez Krajową Radę Spółdzielczą, odznaką „Zasłużony działacz 

ruchu spółdzielczego”. Odznaczenie to zostało nadane na wniosek zarządu 

Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z jubileuszem 55 rocznicy 

powstania tej spółdzielni. Gratulujemy. 

W dniu 25 i 26 lutego, razem z Panią Skarbnik Barbarą Nowak oraz Panem 

Wojciechem Dudzicem Dyrektorem Wydział Budżetu, brałem czynny udział 

w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich 

i Śląski Związek Gmin i Powiatów pt. „Indywidualny wskaźnik zadłużenia - 

przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji 

prawnej”. Na tej konferencji, na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce wskazywałem konieczność dokonania korekt we wzorze 

określonym w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Analiza ta stała się 

podstawą do przygotowania wniosku do Ministra Finansów, w sprawie korekty 

wskaźnika, który ma obowiązywać jednostki samorządu terytorialnego od 

1 stycznia 2014 roku. W tym miejscu, serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie 

przy przygotowywaniu rzeczowego materiału panu Wojciechowi Dudzicowi, 

Dyrektorowi Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce.  

Fitch Rating potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Kielc, dla 

zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BB minus, oraz 
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długoterminowy rating krajowy na poziomie A. Perspektywa wszystkich 

ratingów jest stabilna. Dodam do tej informacji, że przedstawiciele Fitch Rating 

obecni na konferencji w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, pokazywali 

swoje oceny zdolności finansowej gmin na podstawie Miasta Kielce i chwalili 

nasze Miasto za podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych. Na tle innych 

miast w Polsce stawiani byliśmy za wzór tego rodzaju działań. 

Od 28 lutego do 1 marca uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku 

Miast Polskich. 

Przypominam o terminie sesji kwietniowej Rady Miasta. Odbędzie się 

11 kwietnia 2013 roku. 

26 marca, w Wielki Wtorek będzie miało miejsce, na ulicach Kielc Misterium 

Męki Pańskiej, zorganizowane przez Kielecką Kurię Diecezjalną, wraz 

z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Zachęcam Radnych do czynnego 

udziału w tym wydarzeniu, szczególnie na Rynku, przy kieleckim ratuszu. 

Interpelacje między sesjami złożyli Radni: 

— Jerzy Pyrek 

— Tadeusz Kozior 

— Wiesław Koza 

— Dariusz Kozak 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Wypełniając obowiązek, wynikający z treści paragrafu 27, ust. 1, pkt. 4 Statutu 

Miasta Kielce do składania informacji z działalności dotyczącej reprezentowania 

Miasta Kielce w Związku Miast Polskich, uprzejmie informuję Wysoką Radę, iż 

na przełomie lutego i marca, odbyło się zgromadzenie ogólne Związku Miast 

Polskich w Kołobrzegu. Przypomnę tylko, że w Związku Miast Polskich mam 

zaszczyt przewodniczyć Komisji Finansów Publicznych, zasiadam także 

w Zespole do spraw systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, gdzie reprezentuję Związek Miast Polskich w ramach strony 

samorządowej. Praca w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu odbywa się 

w ciągu roku przeciętnie raz, dwa razy w miesiącu, najczęściej w Ministerstwie 

Finansów. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Związku za 2012 rok, jest 

do wglądu. Dodam, że ostatnie Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, 

udzieliło skwitowania Zarządowi Związku za 2012 rok, oraz uchwaliło budżet 

na 2013 rok. Podjęło też szereg kolegialnych decyzji, z których najważniejsze to 

uchwały finansowe oraz stanowiska, w tym: 

 w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw; 

 w sprawie projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju; 

 w sprawie wejścia w życie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. 
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Jak mówiłem, szczegółowy materiał informacyjny jest do wglądu. 

 

Do pkt. 7 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

 

„INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 7 lutego 2013 r. do 14 marca 2013 r.) 

 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 7 lutego 

2013 r. wydałem: 

 

I. 20 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok – 
Nr 45/2013, 

Nr 52/2013, Nr 57/2013
,  

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
 Nr 42/2013, 

Nr 46/2013, Nr 53/2013, 
 
Nr 58/2013 

, 
3. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie 

w roku 2012 –
 Nr 43/2013

, 

4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w roku 2013 na realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom 

uprawnionym –
 Nr 44/2013

, 

5. ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką 

osobową –
 Nr 47/2013

, 

6. przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce –
 Nr 56/2013

,   

7. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 

im. Jana Pawła II w Kielcach –
 Nr 59/2013

, 

8. zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) powołania członków Miejskiej Rady Zatrudnienia w Kielcach –
 

Nr 49/2013
, 

b) przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce –
 Nr 50/2013

, 

c) powołania zespołu do spraw połączenia spółek komunalnych 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach 

i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach –
 

Nr 51/2013
, 

9. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy 

Seminaryjskiej 21 –
 Nr 48/2013

, 
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10. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatnego przeniesienia 

własności garażu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej – 
Nr 54/2013

, 

11. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kosynierów – 
Nr 55/2013

, 

12. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 32 

– 
 Nr 60/2013

, 

13. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy 

ulicy Robotniczej – 
 Nr 61/2013

,  

14. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu –
 Nr 62/2013

. 

 

II. 7 decyzji i 9 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 33 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Działając w imieniu Komisji doraźnej, która się zajmuje się wpływem 

monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców, skierowałem do pana Prezydenta 

pismo, z prośbą o ustosunkowanie się do problemów poruszonych w piśmie, 

skierowanym do Komisji przez Stowarzyszenie Nasz Dom. Ponieważ 

członkowie Komisji stwierdzili, że problematyka poruszana w tych 

dokumentach wykracza poza obszar działania Komisji, ponieważ Komisja 

została powołana uchwałą i ten obszar został wyraźnie zakreślony, a tu jest 

specyficzna sprawa związana z bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych 

itd. uzyskaliśmy bardzo wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję serdecznie. 

Natomiast ja mam pytanie do pana Prezydenta, dlaczego i w jakim celu, ta 

odpowiedź została przekazana nie tylko członkom Komisji, pozostałym Radnym 

ale też: Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Świętokrzyskiemu Komendantowi 

Wojewódzkiemu Policji, Komendantowi Miejskiej Policji w Kielcach, 

Komendantowi Straży Miejskiej w Kielcach? Bardzo prosiłbym o to pytanie bo 

ja nie bardzo rozumiem w jakim celu zostało zrobione. 

 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pan 

Krzysztof Przybylski 

Dokument, którego byłem autorem został zaadresowany do podmiotów, 

o których pan Radny był uprzejmy wspomnieć z tego powodu, że w moim 

opracowaniu cytowane są dokumenty autorstwa szefów tych podmiotów, bądź 

dokumenty adresowane do nich. Jednocześnie z treści pytań, które pan 

dostarczył, oczekując odpowiedzi wynika, że autorzy tych pytań 

korespondowali w bardzo licznych przypadkach z szefami tych podmiotów. 



 32 

Stąd uznałem za stosowne, żeby oni również otrzymali treść mojego 

opracowania do wiadomości.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście, ponieważ ja reprezentuję tylko Komisję, ja 

działam w imieniu Komisji, myślę, że na najbliższym spotkaniu Komisja 

odniesie się do tego. 

 

Do pkt. 8 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Ponieważ Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest opublikowane od ponad miesiąca 

na stronie internetowej Rady Miasta, w tym punkcie chciałem zapytać, czy ktoś 

ma jakieś pytania, lub ktoś prosi o wyjaśnienie zapisów, które tam są zawarte? 

Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu obrad. 

 

Do pkt. 9.1 – 9.2 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu Wojciech Dudzic zarekomendował następujące 

projekty uchwał: 

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-

2018 (z autopoprawką) (pkt. 9.1) 

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok (z autopoprawką) (pkt. 9.2) 

Zmiany powodują zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę 

1.173.972 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę 

2.222.911 zł. Zwiększenie plany przychodów budżetu Miasta o kwotę 

31.048.939 zł oraz zwiększenie planu rozchodów budżetu Miasta o kwotę 

30.000.000 zł. Powoduje również zmianę w inwestycjach rocznych na 2013 rok, 

oraz zmiany w limitach przedsięwzięć na planowane do poniesienia 

przedsięwzięcia w 2013 roku. 

W styczniu bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, 

nakładające na samorządy obowiązku dostosowania wyglądu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. W związku z powyższym proponujemy uchylenie 

dotychczasowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i przyjęcie nowej. Dokonanie zmian obowiązującej uchwały naruszałoby jej 

konstrukcję oraz spójność. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2018 (z autopoprawką) (pkt. 9.1): 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/737/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-

2018 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok (z autopoprawką) (pkt. 9.2): 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/738/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 

rok. 

 

Do pkt. 9.3 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

Zmiany do tej uchwały wynikają z niewykorzystania w 2012 roku środków, 

pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. Mamy kwotę 124.633 złote. Proponujemy, żeby wymienioną 

kwotę przeznaczyć dla Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz 

zostawić w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. Pierwsza część pieniędzy 

w wysokości 85.000 zł byłaby przeznaczona na pomoc terapeutyczną, 

psychologiczną i prawną dla członków rodzin oraz inne zadania z obszaru 

wymienionego przeze mnie, Natomiast 39.000 zł chcielibyśmy przeznaczyć na 

wspomaganie stowarzyszeń, które będą realizowały różnego rodzaju programy 

wakacyjne dla grup zorganizowanych w bieżącym roku. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/739/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013. 

 

Do pkt. 9.4 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez inne niż Miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Projekt uchwały wynika ze zmian, które są wprowadzone w ustawie o systemie 

oświaty. Jesteśmy zobowiązani dostosować się do tych zmian. Są one bardzo 

istotne, gdyż zmianie uległy zasady dotowania szkół niepublicznych, w których 

nie jest realizowany obowiązek szkolny. W szczególności jest to jednoznacznie 

określone, liczba dni, godzin uczęszczania ucznia do danej placówki, gdzie 

wymiar musi być co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych. 

Kolejnym istotnym elementem jest zmiana wzoru informacji o faktycznej 

liczbie uczniów, którzy uczęszczają do danej placówki oraz rozszerzone zostają 

zapisy dotyczące trybu i zakresu kontroli prowadzonych w szkołach 

i placówkach publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne podmioty 

niż Miasto Kielce. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/740/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kielce 

osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 
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Do pkt. 9.5 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor zarekomendował projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

Miałem już przyjemność omawiać ten projekt na Komisji Budżetu. Wywołało to 

dwugodzinną debatę merytoryczną. Uwagi, które tam padały, z niektórymi 

oczywiście się zgadzamy, co do innych, pewnie będziemy mieli okazję 

wymienić poglądy na dzisiejszej sesji. Jak państwo doskonale pamiętacie, 

10 stycznia 2013 roku, Wysoka Rada podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na 

połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych. Uzasadnialiśmy potrzebę takiego połączenia przede wszystkim 

uporządkowaniem pewnej sfery usług świadczonych przez Miasto na rzecz 

mieszkańców, a poza tym niepokoiliśmy się nieco sytuacją jaka jest w PUK, ze 

względu na dość istotne zmiany, jakie w tej spółce zachodziły, zachodzą i będą 

zachodzić. Dzięki życzliwości Rady przystąpiliśmy szybko do prac. Pan 

Prezydent powołał bardzo kompetentny zespół, który miał nadzorować, 

monitorować, stymulować prace nad połączeniem spółek. Na pierwszych 

spotkaniach, ponieważ procedura łączenia spółek jest bardzo złożona, 

w związku z tym na pierwszych spotkaniach ustaliliśmy, nie bez trudu, złożony 

harmonogram prac. Okazało się, że proces w najbardziej optymistycznym 

wariancie zakończy się w połowie września tego roku. Jednym z pierwszych 

punktów prac nad łączeniem spółek była dokładna analiza sytuacji finansowej 

i ogólnej spółek. W związku z tym, ponieważ bardziej złożona sytuacja była 

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, wysłaliśmy tam audytorów miejskich, 

którzy mieli się tam udać, ale dopiero pod koniec roku. Zanim ten audyt 

wysłaliśmy, potrafiliśmy już określić strefy zagrożenia, jakie w tej spółce 

istnieją. Przede wszystkim była to radykalna zmiana sytuacji na Targowisku 

Miejskim na skutek tego, że właściciele odzyskali większą część terenów na 

targowisku. Część działalności PUK, która do tej pory generowała 

1/3 przychodów spółki radykalnie się zmieniła. Inną ważną sprawą, związaną 

z Targowiskiem jest to, że mamy świadomość, że właściciele zgłoszą się 

z roszczeniami o utracone pożytki w ciągu ostatnich lat. 

Drugą sprawą, która nas niepokoi w PUK, to jest sytuacja gruntów, na których 

jest posadowiona Galeria Planty. Jak wiemy, one stoją w tej chwili na gruncie 

Uniwersytetu. Ze względu na znakomitą współpracę Uniwersytetu z Miastem, 

nie rodziło to do tej pory żadnych obaw. Dzierżawę, którą do tej pory płaciliśmy 

traktowaliśmy jako pewną  formę wspierania wyższej uczelni. W związku z tym 

nie widzieliśmy tam obaw. W tej chwili wiemy, że Uniwersytet zamierza 

sprzedać tą nieruchomość, na części której jest posadowiona Galeria Planty, 

mimo, że jest tam zawarta umowa na 30 lat na dzierżawę, co jest pewnym 

zabezpieczeniem dla użytkownika, jakim jest PUK. Niemniej jednak, istnieją 

obawy, że będzie to mogło rodzić pewne problemy. 
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W międzyczasie otrzymaliśmy wyniki audytu. 

Jeszcze jest jeden problem. Radny Siejka pewnie by mnie zaraz przywołał do 

porządku. Istotną częścią działalności PUK jest prowadzenie parkingu 

wielopoziomowego w centrum Miasta. Jak wszyscy wiemy, on nie przynosi 

żadnych zysków, wręcz straty. Niemniej jednak jest to działanie jakby 

przemyślane i mieliśmy tego świadomość, że czerpanie zysków będzie 

przynajmniej nieprędkie. Miasto traktuje to jako inwestycję na rzecz 

mieszkańców, tak jak się buduje ulice, mosty, wiadukty, które też nie generują 

zysków, a służą mieszkańcom. W tak zmieniającej się sytuacji, jaka nastąpiła na 

ulicy Seminaryjskiej spółka PUK nie jest w stanie pokryć strat, które generuje 

parking. 

Ta gruba książka, którą tu przyniosłem, to jest właśnie wynik audytu, który 

zaniepokoił nas na tyle, że przeanalizowaliśmy sytuację, wnikliwie badając 

wyniki audytu i doszliśmy do wniosku, że dalsze kontynuowanie procedury 

łączenia spółek może w sposób bardzo istotny odbić się na sytuacji Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni. Jak wszyscy państwo macie świadomość, władze 

Miasta również, ze spółką tą wiążemy nadzieje na rozwiązanie problemów, 

które się pojawią wraz z wejściem, w połowie roku, nowej ustawy 

„śmieciowej”. Z harmonogramu, który kompetentne osoby stworzyły, w tym 

nasz zespół prawny, wynika, że na przełomie kwietnia i maja, zostałyby podjęte 

uchwały, które w istotny sposób ograniczałyby jakiekolwiek ruchy majątkowe 

w obydwu spółkach, które zadeklarowały do tego czasu chęć łączenia się. 

Nastąpiłby pewien paraliż. Żeby tego uniknąć, doszliśmy do wniosku, że 

procedurą, która, tu chcę podkreślić jedno, doprowadzi do tego samego 

rezultatu, czyli zakończy się przejęciem przez Zarząd Zieleni Miejskiej 

istotnych fragmentów działalności PUK, ale żeby to osiągnąć, nie krzywdząc 

w międzyczasie bilansu i wyników ekonomicznych Zieleni Miejskiej, doszliśmy 

do wniosku, że procedurą sprawniejszą, bardziej klarowną, szybszą i dającą 

więcej możliwości, będzie forma likwidacji Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych. Główny argument to jest taki, że sytuacja PUK w żaden sposób 

nie będzie, do czasu przejęcia pewnych fragmentów działalności, wpływać na 

działania RPZ. Po drugie procedury związane z likwidacją, między innymi 

ogłoszenie w gazecie tego procesu, spowodują, że wszyscy wierzyciele będą 

musieli swoje pretensje do spółki zgłaszać, a mówimy tu przede wszystkim 

o roszczeniach właścicieli terenów pod Targowiskiem. Wiemy, że w tej chwili 

oszacowali swoje roszczenia na około 16 milionów złotych. To jest oczywiście 

sprawa do rozstrzygnięcia przez sąd. 

Oczywistym jest, że pozostała część Targowiska, podobnie jak obecne 

12 tysięcy metrów kwadratowych, też sądownie zostanie zwrócona 

właścicielom. Osobiście uważam, że sprawiedliwość triumfuje i święte prawo 

własności działa. Nic na ten temat nie możemy zrobić. Sytuacja na Targowisku 

datuje się od roku 1996, kiedy władze Miasta przekazały PUK te tereny, jak 

sądzę w dobrej wierze, chcąc ratować ludzi, którzy tam pracują. Młyny 
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sprawiedliwości mełły powoli, ale w końcu zapadają wyroki. Musimy się do 

nich zastosować. Państwo macie świadomość, że od kilku kadencji, problem ten 

ciągle się pojawiał. Przeciągaliśmy go jak się długo dało, ale w tej chwili 

zapadają wyroki. Sytuacja obu firm jest taka, że wydaje nam się, że najlepszą 

drogą jest likwidacja spółki PUK. Likwidacja spółki PUK, nie oznacza, że 

będziemy likwidować większość działalności, jaka tam jest prowadzona. Mamy 

też świadomość, że nawet gdyby nie likwidować tej spółki, to i tak wymaga ona 

bardzo gruntownej restrukturyzacji, ponieważ wiele rzeczy wymaga tam 

poprawienia. W związku z powyższym, proszę Wysoką Radę, żeby nowy 

projekt uchwały traktować nie jako zupełnie nowy wniosek, coś zupełnie 

nowego, że władze Miasta zmieniły zdanie, tylko jest to jakby poprawienie 

uchwały poprzedniej. Jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości w tej sprawie, 

jestem do dyspozycji. 

 

Radny Robert Siejka 

Myślę, panie Prezydencie, że dla pańskiej kondycji lepiej by było, gdyby pan 

usiadł, bo pewnie potrwa i moja wypowiedź i kolegów wypowiedzi następne. 

Pan mówił o tym, że ja nie omieszkam panu coś wypomnieć, przypomnieć. Nie 

zamierzam. Mało tego, chciałbym również zapewnić, że postaram się unikać 

wszelkich złośliwości, większych emocji. Nie używać sformułowań typu „a nie 

mówiłem”. Dlaczego? Bo o tym wszystkim rozmawialiśmy już na Komisji 

Budżetu i nie chcę tego powielać, zwłaszcza, że to nic nie wniesie do sprawy, 

a może tylko zadrażnić sytuację, a na tym mi nie zależy. Nie zależy mi na tym, 

ponieważ podjąłem sobie takie zadanie wczoraj, że postaram się na dzisiejszej 

sesji zrobić wszystko, aby zmienić podejście pana Prezydenta i jego decyzję, 

zamiar likwidacji tej spółki, choć wiem, że to może graniczyć z cudem i to tylko 

jedyna złośliwość, której się dopuszczę. Jeśli tego się nie uda zrobić, to chociaż 

żeby się udało przekonać większość Radnych do zmiany podejścia do tego 

tematu, poszukania innego rozwiązania, które i dla Miasta i dla tej spółki, 

przypomnę z dwudziestoletnim bagażem doświadczeń w Mieście, jest bardzo 

ważne. Ważne dla tych ludzi, ważne dla Miasta, ważne również dla naszych 

finansów. Zacznę od tych trzech nieszczęść, o których pan Prezydent był 

uprzejmy, również wspomnieć, które się nałożyły na tą sytuację w PUK, na tą 

dzisiejszą debatę i próbę przekonania Radnych do pomysłu likwidacji tej spółki. 

Pierwsze nieszczęście to jest parking. Panowie dobrze o tym wiecie i o tym 

mówicie. Ja przypomnę, że to nie był autorski pomysł zarządu tej spółki, 

zarządu spółki. Wszyscy dobrze wiemy, że to był pomysł pana Prezydenta 

i PUK w jakiś sposób został obarczony tym kredytem i tym parkingiem. Tak 

naprawdę niewiele mając do powiedzenia w tej sprawie. Mamy wszyscy tego 

świadomość. Wiemy, i pan to dzisiaj potwierdza, że parking zysków nie 

przynosi i prawdopodobnie w dalszym ciągu nie będzie przynosił, chyba, że coś 

się zmieni. Natomiast kredyt trzeba spłacać. To jest bardzo ważna sprawa, 

istotna jeśli chodzi o finanse tej spółki. 
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Drugie nieszczęście, to jest niestety zarząd spółki. To nie tylko obecny, ale 

poprzednie. O poprzednim nie będę mówił, chociaż można by dużo na ten temat 

opowiadać, ale po moich rozmowach i moich informacjach, które zasięgnąłem, 

okazuje się, że obecny zarząd spółki, a w zasadzie prezes, który wygrał tam 

konkurs, nie robi nic w kierunku, żeby tę spółkę ratować, żeby próbować, 

podejmować jakiekolwiek próby na poszerzenie działalności, na 

restrukturyzację. Wręcz przeciwnie. Można odnieść wrażenie, że od początku 

jest powołany już z zamiarem likwidacji. On de facto, wykonuje funkcję 

likwidatora bez naszej uchwały. Przypomnę, że w ostatnim okresie zwolnił już 

trzynastu pracowników, mimo że pan Prezydent zapewniał załogę, że tych 

zwolnień nie będzie. Nie będę mówił o szczegółach, które są niemiłe i brzydkie, 

bo to nie to forum, ale panowie prezydenci pewnie wiedzą w jaki sposób się to 

odbywało, kogo zwalniano, dlaczego. Niemniej jednak są to fakty. Do kwestii 

związanych z zarządzaniem tą spółką jeszcze wrócę. 

Trzecie nieszczęście to jest Targowisko, o którym wszyscy dzisiaj słyszymy. 

Można też odnieść wrażenie, że to tak naprawdę, gdyby ci właściciele nie 

odzyskali Targowiska i nie było tej niekorzystnej umowy, według pana 

Prezydenta, podpisanej na dzierżawę, to ta spółka mogłaby jakoś dalej 

funkcjonować, ale tu się stało olbrzymie nieszczęście i przez to Targowisko 

trzeba takie decyzje podejmować. 

Dotarłem do informacji, o które niejednokrotnie prosiliśmy na Komisji, pana 

Prezydenta, dyrektorów poszczególnych wydziałów. Nigdy takich informacji, 

żaden z Radnych, przynajmniej z tych, z którymi ja rozmawiam nie mógł 

uzyskać, dotyczących poszczególnych kwot, liczb, wyników finansowych 

spółki. Zawsze był z tym problem. Albo było za wcześnie, albo to jest 

niedostępne, nigdy nie mogliśmy się dowiedzieć, ile na przykład kosztuje 

Targowisko, jaki jest zysk spółki za 2012. Zaraz pan Prezydent powie, że to 

dopiero po badaniu bilansu będzie wiadomo, dzisiaj nie wiemy, ale jestem 

przekonany, że doskonale państwo wiecie. Przytoczę kilka liczb, kilka faktów. 

Jeśli one są nieprawdziwe, to myślę, że pan Prezydent będzie to prostował, jeśli 

nie sprostuje, to przyjmiemy to do wiadomości, że tak jest, bo o tym nigdy 

jeszcze nie mówiliśmy. Według moich informacji zysk brutto za 2012 rok 

w PUK wynosi około 265.000 zł brutto. Zysk. Czyli spółka jest na plusie za 

ubiegły rok. Mało tego. PUK nie posiada, według mojej wiedzy żadnych 

wymagalnych zobowiązań. Wszystkie zobowiązania wobec pracowników są 

płacone regularnie i na bieżąco. Przedsiębiorstwo nie posiada również żadnych 

zaległości jeśli chodzi o Urząd Skarbowy i ZUS. 

Teraz o Targowisku, bo też nie byliśmy nigdy o tym informowani, jak to 

wygląda kwotowo. Przychód średniomiesięczny z Targowiska Miejskiego to 

jest około 450.000 zł. Jeśli odejmiemy od tej kwoty koszty miesięczne 

utrzymania pracowników, wywozu śmieci, wodę itd., to wszystko co jest 

związane z utrzymaniem to jest 140.000 zł miesięcznie. Koszt dzierżawy tego 

terenu, już po nowych stawkach, o których mówicie panowie, że są 
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skandalicznie zawyżone, wynosi 150.000 zł miesięcznie. Rachunek jest prosty, 

miesięcznie zostaje jeszcze z tego Targowiska 160.000 zł. Mało tego, stawki, 

które podpisał obecny prezes z właścicielami nieruchomości, są możliwe do 

renegocjacji i o tym mówił sam pełnomocnik właścicieli, na antenie Radia 

Kielce. Ja o tym słyszałem, że nikt do tej pory, jeszcze się nie zwrócił do niego 

z taką propozycją, więc trudno mu jest się do tego odnosić. To jest też 

zadziwiająca sytuacja, że jak już dopuszczono z waszej strony do pewnych 

błędów i do tego, że pan prezes podpisał tak niekorzystną umowę na okres 

trzech lat, w zasadzie bez możliwości wypowiedzenia jednostronnego, to ktoś 

musi tam iść i z nimi rozmawiać na temat stawek. Do tej pory nikt się tam nie 

udał i nie złożono żadnej propozycji renegocjowania tych stawek. Ja jestem 

przekonany, że mogłoby się to skończyć pozytywnie. 

Ta firma ma kilka gałęzi, kilka zakładów, czy podzakładów, które w ramach 

PUK funkcjonują. Część z nich przynosi zyski, część niestety straty. Jeśli 

popatrzymy na te straty, to oczywiście mówiliśmy o parkingu i jeszcze jest 

jedna działalność, która te straty generuje, czyli baza na ulicy magazynowej, 

którą, gdyby prezes pomyślał, mógłby z tym coś zrobić, przenieść w inne 

miejsce, zagospodarować tych ludzi w zupełnie inny sposób, chociażby na 

cmentarzu w Cedzynie i tych strat by nie przynosiła. Duże koszty generuje 

zarząd i działalność administracyjna. Ja chciałem się zapytać i mam nadzieję, że 

mi państwo odpowiecie, czy to jest prawdą, że były pan prezes Solecki dalej jest 

na etacie PUK i dalej pobiera uposażenie w tej firmie, mimo, że nie jest już 

prezesem. Nikt nie wie, ja się dowiedziałem i chcę sprawdzić czy to jest prawda. 

Dlaczego tak rozdmuchana administracja w tego typu firmie, spółce, co w mojej 

ocenie jest grubą przesadą, że zatrudnia się dyrektora do spraw technicznych, 

któremu podlega kierownik do spraw technicznych, który wykonuje tak 

naprawdę te same funkcje i temu kierownikowi prawdopodobnie podlega jeden 

pracownik. Dlaczego tam jest pięć księgowych? Dlaczego tam jest osobny 

specjalista od spraw kard, osobny specjalista od spraw płac? To są wszystko 

kwestie związane z efektywnym zarządzaniem spółką i tych rzeczy przez lata 

i w ostatnim okresie niestety, również nikt nie podejmował próby nawet żeby to 

zmienić. To na pewno przyniosłoby jakieś rozwiązanie. Pracownicy PUK żalą 

się również na to, że parking wielopoziomowy, który przynosi takie straty, jest 

w jakiejś części wynajmowany, chociażby dla innej miejskiej instytucji, jaką jest 

Kielecki Teatr Tańca, czy szkoła tańca. Tamten czynsz jest strasznie zaniżony, 

jeśli chodzi o warunki, które powinien jakiś podmiot płacić w centrum. To też 

generuje pewne straty, jeśli chodzi o parking. Ja rozumiem, że to też jest miejska 

instytucja i potrafię to zrozumieć, natomiast jest to też spółka prawa 

handlowego, która musi się rządzić jakimiś prawami i przynosić zysk. Trudno 

obciążać dzisiaj tą spółkę, decyzjami, które tak naprawdę zapadają poza nią, bo 

jej kazano taką umowę na niewielkie pieniądze podpisać, a tam jest spora 

powierzchnia, bo blisko 900 m
2
 wynajmowane.  
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Mówił pan również o Galerii Planty. Ta galeria przynosi zyski, nie przynosi strat 

ale jest tam jeden problem. Pan mówił o dzierżawie. Według moje wiedzy to 

jest 30.000 zł miesięcznie. Czy była podejmowana jakakolwiek próba, żeby 

z tych kosztów zejść? Przecież Miasto współpracuje z uczelnią na wielu 

płaszczyznach. Niejednokrotnie Miasto wspiera, pomaga uczelni i dobrze o tym 

wszyscy wiemy, bo sami niejednokrotnie podnosiliśmy ręce w tych sprawach, to 

dlaczego uczelnia miałaby nie iść nam na rękę? Dlaczego, bo być może były 

takie próby i to chciałbym usłyszeć, dlaczego Miasto nie podejmuje próby, 

chociażby zamiany działek. Może uczelni jakaś inna działka będzie potrzebna 

i trzeba temu przedsiębiorstwu pomóc w efekcie, żeby tych 30.000 zł 

miesięcznie nie musiało płacić. Odciążyć. Pomagamy innym spółkom. 

Przypomnę, że Zieleni dajemy aportem różne rzeczy. Innym, które 

zlikwidowaliśmy dawaliśmy grunty, Koronę Kielce przecież cały czas 

dotujemy, przecież to jest prawie 35 milionów złotych, przynosi spółka straty 

rok do roku rzędu 7-12 milionów. Na to są pieniądze. Tu, spółka która przynosi 

zysk, również za ubiegły rok, chcecie ją panowie zlikwidować. Ja uważam, że 

nawet gdyby przez kolejne dwa trzy lata, ta spółka przynosiła niewielkie straty, 

rzędu 100-200 tysięcy, to warto popatrzeć na to w szerszej perspektywie i nie 

likwidować jej, bo to nie jest wielki koszt dla Miasta, pokrycie takich strat, 

rocznie w tej wysokości. Może byśmy na to w ten sposób też popatrzyli. 

Jeśli chodzi o sposób zarządzania tą firmą. Mam informację i spotkałem się 

z ludźmi, którzy mają wiele pomysłów na funkcjonowanie tej spółki, na rozwój 

tej spółki, ale do tej pory w tej firmie byli traktowani z tymi swoimi pomysłami 

jak jacyś intruzi. W ogóle nie chciał nikt słyszeć na temat tych pomysłów, które 

w mojej ocenie, niektóre są racjonalne i można by się im przypatrzeć. 

Przypomnę, że w gestii PUK jest teren przy ulicy Mielczarskiego, który stoi 

pusty, Miała tam być giełda, miały być bazary. Stoi tam obok budynek, który 

jest w gestii PUK. Stoi pusty, nic się z tym nie dzieje. Pracownicy zwracali na to 

uwagę, zgłaszali do zarządu pomysły, żeby coś z tym zrobić, żeby organizować 

na tym placu cokolwiek, żeby wyremontować ten budynek, żeby zarabiał na 

siebie. Nie. Lepiej, żeby to stało puste. Jak się to wszystko zbierze do kupy, to 

naprawdę wygląda na to, że od wielu miesięcy, ktoś podejmuje chyba celowe 

działania w celu zlikwidowania tej spółki, a nie prób ratowania i jej rozwoju. 

Dlaczego nie mówimy o pomyśle budowy krematorium? Przecież to jest 

działalność, którą PUK powinien się też zajmować. Są również innego rodzaju 

pomysły na temat zmiany siedziby tej spółki z wykorzystaniem parkingu 

wielopoziomowego, a budynek, który dotychczas się zajmuje na ulicy Młodej 

można wydzierżawić i czerpać również z tego pożytki. W ostatnim okresie, też 

to jest dziwna sytuacja, kierownictwo spółki, nie wiem, czy w ramach odwetu, 

czy jakiś szykan, podejmuje zupełnie nieuzasadnione, nawet z ekonomicznego 

punktu widzenia decyzje o oddelegowywaniu pracowników. Podam konkretny 

przykład. Osoba, która jest kierownikiem targowiska, ponieważ nie chce 

zwolnić inkasentów, to za karę na trzy miesiące, zgodnie z kodeksem pracy 
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zostaje oddelegowana na cmentarz na Cedzynie, na którym się w ogóle nie zna 

i tam ma siedzieć, a na targowisko daje się człowieka, które ma pod swoją 

jurysdykcją zupełnie inną działalność i tam tylko wpada i zagląda od czasu do 

czasu. No ktoś to musi kontrolować, pilnować tych pieniędzy. 

Myślę, że najważniejsza rzecz, to jest kwestia związana z zarządem. Bo z tymi 

kredytami, przy dobrym zarządzaniu, myślę, że spółka jest w stanie sobie 

poradzić. Uważam, że jest przyszłość dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

i dzisiaj Radni powinni tej spółce dać szansę i wspólnie z Prezydentem, jeśli 

będzie taka potrzeba wspomagać ją, ale przede wszystkim tu jest piłka po 

stronie pana Prezydenta, trzeba w kwestiach zarządzania dokonać dużych 

zmian. Chciałbym zaapelować do wszystkich Radnych, aby dzisiaj bardzo 

odpowiedzialnie potraktowali tą sprawę i nie traktowali ją w kategoriach 

politycznych czy prywatnych animozji, tylko popatrzyli na problem ludzki w tej 

chwili, problem załogi, ale również problem finansów Miasta, bo jeśli 

zlikwidujemy ją to przecież wiadomo, że my musimy pospłacać wszystkie 

kredyty i na Galerię i na parking. My w sensie budżet Miasta, a być może warto 

jednak za pośrednictwem spółki spłacać to zadłużenie, skoro, póki co, nie 

generuje żadnych strat. Apeluję w takim razie, żeby nie przyjmować dzisiaj tej 

uchwały, jeśli pan Prezydent nie będzie skory zmienić swojego zdania. W ślad 

za tym uchylić uchwałę z 10 stycznia o połączeniu PUK i RPZ. Zobowiązać 

Prezydenta do podjęcia działań naprawczych w tej spółce, poprzez przede 

wszystkim zmianę zarządu i być może rady nadzorczej tej spółki, na osoby, 

które będą w stanie zapewnić jakąś przyszłość i rozwój PUK. 

 

Radny Tadeusz Kozior 

Mam kilka pytań dotyczących tego projektu uchwały, odnośnie likwidacji 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, jak również uchwały z 10 stycznia, 

dotyczącej łączenia tych spółek, czyli PUK i RPZ. 

Po pierwsze kiedy i kto podpisał niekorzystną umowę na zarządzanie 

Targowiskiem Miejskim? Mam tu na myśli to, czy Władze Miasta znały tą 

umowę, kiedy podejmowaliśmy uchwałę o łączeniu spółek, na sesji 

styczniowej? 

Panie Prezydencie, ja czuję się oszukany odnośnie głosowania za łączeniem 

spółek w dniu 10 stycznia. Głosowałem za połączeniem, ponieważ pan 

Prezydent powiedział na sesji 10 stycznia, cytuję: „że jeżeli nie połączymy tych 

dwóch przedsiębiorstw, to jest prawdopodobny scenariusz, że będziemy musieli 

zwalniać w PUK a przyjmować w Zieleni.” Pan dyrektor Pastuszko dodał, że 

wszyscy pracownicy otrzymają propozycję zatrudnienia. 

Jakie zaistniały nowe okoliczności w przeciągu tych dwóch miesięcy, że od sesji 

styczniowej upadł projekt łączenia spółek?  

Dziś mamy nowy projekt o likwidacji PUK, w międzyczasie w tej spółce 

odbywają się zwolnienia pracowników na dużą skalę. 
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Czy za zaciągnięty kredyt na budowę parkingu i za zawartą, fatalną w skutkach 

umowę o zarządzaniu targowiskiem największą karę muszą zapłacić pracownicy 

utratą miejsc pracy, którzy nie mieli wpływu na powyższe decyzje? Abym mógł 

podjąć właściwą w skutkach decyzję w głosowaniu nad likwidacją PUK, 

oczekuję zapewnienia od Władz Miasta, od pana Prezydenta, że zwalniani 

pracownicy otrzymają propozycje pracy w Zieleni lub innych spółkach.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja wielokrotnie mówiłem, że spółki Miasta Kielce są zarządzane nieefektywnie. 

Niestety z wielki smutkiem muszę stwierdzić, że to się potwierdza. Mało tego, 

to zarządzanie jest nietransparentne, ponieważ my jako Radni, oprócz 

dokumentów, które są powszechnie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Ja na sesji 10 stycznia, kiedy 

pochyliliśmy się nad projektem łączenia tych spółek, podkreślałem to, że przede 

wszystkim powinniśmy mieć pełną informację, pełną wiedzę. Równocześnie 

apelowałem o to, żeby ta uchwała nie była przyjmowana, ponieważ powołam się 

wtedy na kodeks spółek handlowych, że ścieżka łączenia spółek jest bardzo 

długa i wymaga spełnienia określonych procedur. Apelowałem o to, abyśmy 

jako Radni, takie procedury poznali, znaczy nie procedury a wynik działania 

tych procedur, czyli bilans itd. żebyśmy mieli do wglądu, żebyśmy mieli 

wiedzę, czy jest zasadne łączenie tych spółek. Istotnym tutaj było to, w tym 

aspekcie łączenia tych spółek, że pracownicy, w czasie łączenia nie stracą pracy. 

W międzyczasie okazało się, że przemyślano, zrobiono audyt, czyli to, co 

należało zrobić od razu, na początku tej drogi. Według mnie, to sprawa wygląda 

w ten sposób, że ktoś się zastanowił, że łatwiej będzie postawić jedną spółkę 

w stan likwidacji, a później majątek przenieść do drugiej. W międzyczasie to, co 

jest balastem tego przedsiębiorstwa się pozbędziemy i jest to o wiele łatwiejsza 

droga, ale równocześnie wiąże się z tym, że można zwolnić wszystkich 

pracowników, albo tych, których się chce. Kwestia zarządzania tą spółką, czy 

innymi spółkami. Ja nie wiem, nie znam zarządów tych spółek. Nie znam rad 

nadzorczych. Nie znam ich pracy. To, że ja z imienia i nazwiska znam to nie jest 

istotne, ale dlatego, że my nie mamy dokumentów. Jeszcze raz apeluję o to, aby 

w końcu doszło do współpracy pomiędzy Władzami Miasta, a nami, jako 

Radnymi, ponieważ to my reprezentujemy mieszkańców i to my też ponosimy 

odpowiedzialność za to, co się dzieje. Ja powiem tak: w poczuciu 

odpowiedzialności to nasz Klub w całości, ostatnio wstrzymał się i nie 

zagłosował. Nie zagłosowaliśmy ponieważ informacje, które były przekazywane 

wyglądały obiecująco, natomiast my z ostrożności, znając pewne tutaj działania 

nie poparliśmy tego i jak się okazuje mieliśmy rację. Na dzień dzisiejszy 

uważam również, tak jak kolega Radny Siejka powiedział, że ta spółka powinna 

funkcjonować. Jeżeli jest inaczej, to powinniśmy dostać dokumenty. Kolejna 

rzecz. Został przeprowadzony audyt w spółce Przedsiębiorstwo Usług 



 43 

Komunalnych. Ja bym chciał się zapoznać z wynikiem audytu, który był, albo 

powinien być przeprowadzony w spółce Zieleń Miejska. Jeżeli mamy łączyć 

dwa podmioty, to powinniśmy znać sytuację finansową zarówno jednego, jak 

i drugiego. Mało tego, z informacji, które posiadamy, to kapitał zakładowy 

spółki PUK jest dwa razy większy niż Zieleni Miejskiej. Rzadko się zdarza, 

żeby mniejszą spółką łączyć z większą, tym bardziej, że śmiem przypuszczać, że 

sytuacja finansowa Zieleni Miejskiej, w związku z realizowaną inwestycją 

budowy siedziby, jest dużo gorsza niż PUK, ponieważ PUK ma ten bilans 

dodatni. W związku z powyższym ja apeluję do pana Prezydenta, aby ten punkt 

zdjął. Zdjął z porządku obrad, żebyśmy, jako Radni, nie stawali w niezręcznej 

sytuacji, pan Prezydent również. Jeżeli jest dobra wola ze strony pana 

Prezydenta, to ja naprawdę proszę, zdejmijmy to, uchylmy poprzedni projekt 

uchwały o łączeniu spółek, siądźmy przy stole, rozmawiajmy. Rozmawiajmy 

w interesie Miasta, przede wszystkim Miasta, bo te spółki to też Miasto. Jeżeli 

one będą dobrze funkcjonować, Miasto będzie lepiej funkcjonować. 

Przypominam, że na koniec tego roku zadłużenie Miasta ma wynosić 600 

milionów złotych. To jest olbrzymie obciążenie dla tego Miasta. W tych 

spółkach pracują też mieszkańcy tego Miasta. Problem jest poważny. Panie 

Prezydencie, proszę nas nie zmuszać do tego, żebyśmy podejmowali decyzje 

w ciemno. Bardzo proszę, jeszcze raz apeluję tu w imieniu naszych kolegów 

o zdjęcie z porządku obrad, przygotowanie dokumentów, spotkanie się z nami, 

przedyskutowanie, może wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie zarówno 

dla tych spółek jak i dla Miasta. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Bazary są zmorą od kilkunastu lat wszystkich prezydentów. Nikt nie rozwiązał 

tego problemu do końca. Jest to naprawdę problem złożony, trudny. Dziwią 

mnie pewne elementy i zadam kilka pytań. Jeżeli na te pytania nie uzyskam 

odpowiedzi, absolutnie zagłosuję za wnioskiem Pyrka i Siejki, ponieważ muszę 

uzyskać odpowiedź. Budowanie na Plantach sklepów, na działce Uniwersytetu. 

Dzisiaj pan Prezydent Sayor mówił, że Uniwersytet sprzeda. To mam pytanie, 

z czym sprzeda, z tymi sklepami, czy sprzeda grunty, a ktoś kupi z tymi 

sklepami, będzie właścicielem gruntu na którym stoją sklepy dzierżawione 

kupcom? Nigdy bym nie budował na działce sąsiada i później patrzył, że 

trzydzieści lat dzierżawy praktycznie bije w łeb, bo każdy ma prawo sprzedać 

swoją własność. Pan Prezydent Sayor powiedział, że Miasto praktycznie 

utrzymuje ten PUK jak ulice i drogi, bo one też służą mieszkańcom a nie 

przynoszą zysku. Nieprawda, ulice przynoszą zysk w postaci podatku od 

benzyny, podatku od aut, bilety za parking itd. Więc przynoszą, tylko przykład 

jest zły bo asfalt nie potrzebuje herbaty, wody ani butów, a ludzie potrzebują 

jeść ubierać się, czy utrzymać rodzinę. Takich przykładów niech pan nie daje, 

bo to są przykłady niegodne uwagi. Uchwałę można podjąć szybko, w ciągu 

paru sekund, natomiast ludzie żyją długo. Średnia wieku się wydłużyła nawet 
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w tym województwie, w związku z tym, trzeba się mocno nad tym zastanowić. 

Dla mnie jest dziwne, na Komisji Gospodarki Komunalnej, dyrektor Pastuszko 

mówił, że koszty na bazarze wzrosły dziesięciokrotnie. Dzisiaj się 

dowiedziałem, wiedziałem, że wynoszą 100.000 zł. Tyle płaci się właścicielom 

gruntów. To co, to przedtem się płaciło 10.000 zł? Jak dziesięciokrotnie 

wzrosły, to dziesięć razy dziesięć zawsze będzie sto. Chciałbym się dowiedzieć, 

ile płacono przedtem. Jeżeli przychód z tych bazarów, jak mówi kolega Siejka, 

jest 450.000 zł i zysk ponad sto tysięcy, to ja nigdy bym nie likwidował u siebie 

działu, który przynosił mi jakiś zysk. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, co się 

dzieje ze zwolnieniami z pracy? Przy połączeniu obu podmiotów zadawałem 

pytanie, dlatego głosowałem za, że nikt nie straci pracy. Mam na własnym 

przykładzie człowieka młodego, który tam był operatorem koparki, nie ma 

przedłużonej umowy. Interweniowałem u dyrektorów, nie ma przedłużonej 

umowy, proszę czekać, odezwiemy się do pana. Nigdy się nie odezwą. Jeżeli 

dzisiaj się zwalania ludzi, kilku czy kilkunastu jest już zwolnionych, tak się 

dzisiaj dowiedziałem, to mam pytanie jako menadżer, czy tamci ludzie, którzy 

są zwolnieni byli niepotrzebni? Nie ma dla nich pracy, lub ci pozostali nie byli 

dociążeni? To jaka jest polityka nowego prezesa? Jeżeli mieli pracę a dostawali 

pieniądze to znaczy że brali za pracę. Jeżeli są zwolnieni, to znaczy że są 

kompletnie zbyteczni. Trzeba ludziom powiedzieć dzisiaj szczerze, tym 

ludziom, którzy handlują na bazarach, czy właściciele którzy przejmą większość 

gruntów, wezmą pieniądze z Miasta za pożytki, jakie Miasto miało przez wiele 

lat, prasa podaje że są to ciężkie kilkanaście milionów złotych, trzeba tym 

ludziom powiedzieć, co ich czeka. Czekałbym dzisiaj odpowiedzi, żeby 

powiedzieć co w sytuacji newralgicznej, czy w sytuacji najgorszej, na co ci 

ludzie mogą od Miasta liczyć? Właściciel powie tak: dziękuję bardzo, przejąłem 

wszystkie grunty i tam nie będzie bazar, nie wiem, będzie kino lub cyrk. Bo 

cyrk jest tam cały czas. Co my mamy w zanadrzu tym ludziom powiedzieć? 

Mamy powiedzieć tak: to róbcie sobie co chcecie, ratujcie się sami. Tam, z tych 

bazar żyje kilka tysięcy ludzi, tych kupujących i tych sprzedających i nie 

chciałbym znów dzisiaj na okrągło coś słyszeć, że jakoś to będzie, nie wiemy co 

jeszcze właściciel powie, może się dogadamy. Po drugie nie rozumiem też 

rzeczy, że się dowiaduję, że podpisano umowę na trzy lata, bez możliwości jej 

rozwiązania. Jeżeli z jednej strony mówimy, że ten bazar przynosi jakiś zysk, 

nawet gdyby on był niewielki lub wychodził na zero, No to albo przynosi albo 

nie przynosi. Jeżeli nie przynosi, wynik ujemny, to likwidujmy to wszystko, 

póki z jednej strony ma zysk na koniec roku, z drugiej strony mówi się o jego 

likwidacji. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić, żeby znowu nie było tak, że 

za miesiąc lub dwa będzie nowa uchwała, żeby połączyć znowu PUK z Zielenią 

Miejską. Dlatego, mi się wydaje, że pochopne działanie półtora miesiąca, bo 

pochopne, bez żadnej analizy finansowej, nie robi się audytu po czasie, kiedy 

już się spadnie z dachu, tylko się robi audyt, jak nie spaść z dachu. Myśmy 

spadli z dachu i trzeba się naprawdę pochylić nad tym i powiedzieć w oczy, że 
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zrobiliśmy błąd, bo zrobiliśmy błąd, a teraz nie wiem, czy nie zrobimy 

następnego dużego błędu. My nie możemy ludzi traktować tak jak przedmiot, 

jak ten asfalt, o którym mówił Prezydent Sayor. Ci ludzie staną się bezradni, a te 

zwolnienia też trzeba się nad tym zastanowić, wkroczyć do tej rady nadzorczej 

do prezesa. Ja go znam tylko z działalności, to chyba ten sam człowiek, który 

był w szpitalu w Skarżysku, tak? Jak sobie tam nie dał rady to i w PUK sobie 

nie da rady.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Na temat likwidacji PUK powiedzieliśmy już bardzo dużo. Komisja Budżetu 

i Finansów, jak zauważył pan Prezydent Sayor, była rzeczywiście bardzo 

burzliwa. Ja pozwolę sobie, nie chcąc się powtarzać, jakby nie chcą powtarzać 

myśli, które już zostały tutaj przekazane przez Radnych, ograniczyć do kilku 

spraw, które wydają mi się najistotniejsze w tej kwestii. Przede wszystkim 

wydaje mi się, że rzeczą złą jest to, że istnieje pewna niekonsekwencja 

i niestabilność tego, co Rada z propozycji pana Prezydenta zamierza, czy 

zamierzała wykonać. Dwa miesiące temu, tak naprawdę z dużym oporem, 

z wieloma pytaniami o zasadność, o materiały dotyczące kwestii, Rada podjęła 

uchwałę o połączeniu tych dwóch spółek. Według tego, co usłyszałem od 

Prezydenta Sayora, tak naprawdę niewiele się zdarzyło przez te dwa miesiące, 

bo wszystkie procesy i te procesy na bazarach, te wszystkie rozmowy były 

i trwały dużo wcześniej. Parking nie istnieje od zeszłego roku i jego kłopoty, 

czy też spłata kredytu z tego tytułu przez PUK jest znana od dawna. Natomiast 

myśmy zostali wtedy przekonani, że połączenie jest optymalnym rozwiązaniem. 

Co się okazuje po dwóch  miesiącach? Że jednak to nie było prawdą, że audyt, 

który przeprowadzono, a który moim zdaniem powinien być przeprowadzony 

znacznie, znacznie wcześniej, zresztą Radni też zauważali tą kwestię, wykazał 

Niemożliwość, czy też nieracjonalność tego połączenia. Pytanie jest proste, 

jakby trochę retoryczne, jak to się dzieje, że Rada dostaje uchwały, które tak 

naprawdę są nieprzemyślane, które są uchwałami wrzucanymi od tak, ad hoc? 

Bo może będzie dobrze. Tak nie można robić, to jest rzecz raczej szkodząca 

Miastu. Mieliśmy przed południem ciekawą debatę gospodarczą. Mówiono 

o współpracy Miasta z przedsiębiorcami. Przynajmniej takie jest moje zdanie na 

ten temat. Jak przedsiębiorcy będą patrzeć na Miasto, na nasze decyzje, jeżeli 

mamy pełną świadomość, że decyzje, które podejmujemy w różnych sprawach 

mogą być w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku zmienione. Jaka to jest stabilność? 

Wydaje mi się, że przedsiębiorca, każdy kto chciałby tu inwestować, czy też 

robić cokolwiek dobrego, inwestor musi wiedzieć, że jeżeli Miasto wyraża 

pewną opinię w drodze uchwały, to ta uchwała nie będzie zmieniona za pięć 

minut, że ona będzie trwała, że to jest decyzja przemyślana, po prostu Miasto 

wie co robi. Tego typu decyzje, które zmieniamy z sesji na sesję, tak naprawdę 

nie służą takiemu postrzeganiu Miasta. To jest kwestia jakby troszeczkę 

oddalająca się od samego problemu PUK. Co do PUK. Nie rozumiem, nie 
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rozumiem dlaczego zarząd PUK podpisał niekorzystną dla siebie umowę. Czasu 

na przygotowanie odpowiednich warunków było dostatecznie dużo. Właściciele 

gruntu nie wczoraj wystąpili o odzyskanie tego gruntu i sam fakt, że ten grunt 

trzeba będzie kiedyś zwrócić, był dla wszystkich chyba oczywisty. Następna 

sprawa. Parking wielopoziomowy. Przekonywano nas, przez wile lat, że 

sytuacja się bilansuje. Owszem był to drogi parking, parking w centrum Miasta, 

który musi wyglądać w odpowiedni sposób, który musi się prezentować. 

Natomiast nikt, przez te lata nie stwierdził, że ten parking, tak naprawdę „zabija 

PUK”. W tej chwili dowiadujemy się, że on „zabija PUK” i to jest ewidentne. 

Trzecia sprawa – pracownicy. Pracownicy, którzy jak mówił Radny Gierada 

i Radny Siejka, boją się. Boją się o swoje miejsca pracy, boją się między innymi 

przez to, że jakby obietnice, które im się składa nagle idą zupełnie w inną 

stronę. Łamie się to, co już się ustaliło. To też jest zły znak, zły prognostyk. 

Spółka osiągnęła w 2012 roku zysk, przynajmniej tak wynika ze wstępnych 

ustaleń. Tak to zrozumiałem. Nie widzę naprawdę powodu, żebyśmy 

podejmowali tak szybką, moim zdaniem pochopną decyzję. Ostatnia sprawa, na 

którą chciałem zwrócić uwagę, a którą może powinienem poruszyć jako 

pierwszą. Pan Prezydent Sayor pokazał nam z niejaką dumą dokument, który 

był audytem, ale z tym dokumentem chyba się zapoznał pan Prezydent i może 

ci, którzy go przygotowali. Radni mają podjąć decyzję, natomiast to, że to jest 

duża książka to jeszcze nie znaczy, że mam się wypowiedzieć w sprawie 

merytorycznej. Jeżeli miałbym posłuchać argumentów pana Prezydenta, to 

chciałbym na przykład zapoznać się z tą dokumentacją. To na tą chwilę tyle. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ja krótko, dlatego, że w zasadzie wszystkie moje wątpliwości zostały 

zwerbalizowane przez moich przedmówców. Chciałem tylko zwrócić uwagę na 

dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na Komisji Budżetu i Finansów, próbowaliśmy 

zadać, zadaliśmy panu Prezydentowi Sayorowi kilka pytań, głównie ja i Robert 

Siejka, dotyczących istoty mechanizmów kontroli nad spółkami Miasta. Nie 

otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi, które mogłyby rozwiać nasze wątpliwości, 

że w ogóle taka kontrola istnieje. To co się dzieje dzisiaj, te informacje, które są 

przedstawiane w kontekście tego, co powiedział tu Robert Siejka, ja nie mam 

podstaw do tego, żeby sądzić iż te informacje są w 100% wiarygodne, bo nie 

zostały one przedstawione przez przedstawiciela spółki, czy przez zarząd spółki, 

ale również nie mam podstaw do tego, aby zakładać iż mamy do czynienia 

z jakąś manipulacją. Chciałbym się dowiedzieć, jak w istocie jest. Czy racja jest 

po stronie Prezydenta, który mówi, że  ta spółka tonie i jedynym sposobem na 

uratowanie budżetu Miasta będzie to, żeby ją postawić w stan likwidacji, czy 

prawdą jest to, co powiedział pan Radny Siejka, że ona ma się dobrze, 

szczególnie w obecnym czasie i na mapie i na firmamencie innych spółek 

komunalnych nie wygląda wcale tak najgorzej. To moja pierwsza wątpliwość 

i prosiłbym bardzo o rozwianie jej, dlatego żałuję, że wzorem poprzednich sesji 
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nie ma tutaj prezesa tej spółki. Pewnie o wiele rzeczy byśmy go zapytali 

i pewnie wiele rzeczy bo od nas usłyszał. Druga sprawa. Chciałbym się odnieść 

do tego wydarzenia, o którym piszą już media. Jak państwo widzą śledzimy to 

co się dzieje na sesji nie tylko osobiście ale również za pośrednictwem mediów. 

Dla mnie obecność  tak dużej grupy ludzi przed salą sesyjną, w przypadku kiedy 

procedujemy nad uchwałami, które budzą kontrowersje jest wyrazem nie tylko 

dezaprobaty, ale przede wszystkim braku zaufania do decyzji, które są 

w mieście podejmowane. Trzeba sobie jasno powiedzieć, ci ludzie nie do końca 

mają podstawy, żeby nam ufać. No bo jak nam mają ufać, jak dwa miesiące 

temu podejmujemy uchwałę zupełnie inną, co prawda uchwałę kierunkową, ale 

świadczącą o tym iż przyszłość tej spółki będzie zupełnie inna. Pomysł władz 

spółki, Władz Miasta na te rozwiązanie jest zupełnie inny, tymczasem okazuje 

się, że wcale niekoniecznie tak musi być. Mówił tutaj o tym Jarosław Karyś, że 

wiarygodność Miasta również, nie tylko Miasta, ale wiarygodność podmiotu, 

który jest partnerem, opiera się na stabilności, również legislacyjnej. Jeśli my 

nie jesteśmy w stanie, w ciągu kwartału, podjąć jednej wiarygodnej decyzji, 

którą będziemy w stanie obronić, tylko miotamy się od ściany do ściany, to kto 

nam zaufa w przyszłości? Pracownicy? Wątpię. Inwestorzy? Też sądzę, że nie 

do końca. W końcu ostatnia rzecz, która mnie najbardziej bulwersuje. 

Najbardziej bulwersuje mnie to, że pewne zmiany, pewne działania w firmie 

mają miejsce bez żadnej informacji publicznej. Bez przekazywania tej wiedzy 

Radnym ani z Komisji Gospodarki Komunalnej, ani z Komisji Budżetu 

i Finansów i wymaga się od nas podjęcia decyzji, nie argumentując tego 

w żaden wiarygodny sposób. Więc ja tylko przychylam się i chciałbym 

w swoim własnym imieniu podpisać wszystkie pytania, które tutaj zostały 

złożone na ręce pana Prezydenta przez moich przedmówców i uzyskać 

wiarygodną informację na temat tego, jak obecnie wygląda sytuacja finansowa 

tej spółki. Czy ona przynosi straty? Czy jest zagrożeniem dla budżetu Miasta? 

Czy jest w stanie obronić się na rynku komercyjnym? Czy jest zupełnie 

odwrotnie? 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Dobrze, że prowadzimy tą debatę, choć musze przyznać w takim smutnym 

klimacie. Dawno tak smutno nie debatowaliśmy. Najważniejsze, że w końcu 

jednak możemy ją prowadzić, bo ten przykład pokazuje generalny styl 

zarządzania, jakiemu przyklaskuje Prezydent. Klimat wokół tego tematu 

smutny, bo wiele lat właściciel spółki, czyli Prezydent nie reagował, a były ku 

temu powody. Chociażby sytuacja ze schroniskiem, która z punktu widzenia 

biznesowego nie ma znaczenia, ale ma ogromne znaczenie społeczne i moralne. 

Jak nic, pokazuje jak ta spółka była zarządzana i obawiam się jest zarządzana. 

Tak więc ja zobaczyłam obraz bałwochwalczego stylu zarządzania, gdzie 

ważniejsze od misji i dobra Miasta, a i spółki było, właśnie ja nie wiem co było. 

Dlatego chciałabym, aby Prezydent znalazł odwagę jako właściciel i odkrył co 
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to takiego było. Ujawnił. Rekomenduję Prezydentowi solidną i jawną 

restrukturyzację tej spółki, bo widzę w tym szansę ratowania miejsc pracy 

i firmy, która w moim odczuciu ma ogromny potencjał. Ponawiam prośbę 

z Komisji, aby ujawnić majątek i działalność PUK. Mówimy bazary, parking, 

a PUK to liczne nieruchomości, tereny pod inwestycje, parkingi. Na stronie, na 

BIP, o czym mówiłam na Komisji nie ma żadnych istotnych informacji na temat 

spółki miejskiej. Na koniec ponawiam pytanie, które już na samym początku 

zadał Robert Siejka, ale obawiam się że mogło gdzieś umknąć. Czy na liście 

płac PUK wciąż widnieje nazwisko pana Soleckiego? Jeżeli tak, to proszę 

o informację jaką pełni tam funkcję i jakie zostały mu przydzielone obowiązki? 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi Radnego Jurka Pyrka. A ja się cieszę 

Jerzy, że my głosowaliśmy za połączeniem tych dwóch spółek. Myślę, że 

zrobiliśmy to odpowiedzialnie, bo gdybyśmy wtedy nie wyrazili zgody na 

połączenie tych dwóch spółek, to dzisiaj bylibyśmy winni temu, że Miasto nie 

mogło połączyć i dlatego dzisiaj musimy zlikwidować PUK.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Chcę przypomnieć, że ja apelowałem o to, aby Miasto rozpoczęło procedurę 

związaną z łączeniem spółek wynikającą z kodeksu handlowego. Czyli, abyśmy, 

w momencie, kiedy mielibyśmy podejmować decyzję, żeby ta ścieżka 

legislacyjna była przeprowadzona, żeby były audyty, żeby była pełna wiedza. 

Wtedy moglibyśmy świadomie podejmować uchwałę. Myślę, że nic by się nie 

zmieniło, a było by to normalne. Nie byłoby takiej sytuacji jak teraz.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Cieszę się bardzo, że udało nam się uniknąć niepotrzebnych emocji, dyskusja 

w zasadzie jest bardzo merytoryczna, acz nie pozbawiona emocji. Tyle że 

mniejszych, niż można się było spodziewać. Przyjmijmy taką formułę, bo nie 

wszystkie pytania udało mi się zapisać, w związku z czym, jak będę się odnosił, 

a coś pominę, to proszę, jak najbardziej jestem gotów dopowiadać. 

Pan Radny Siejka. Jestem zobowiązany. Rzeczywiście przygotował się pan 

bardzo starannie do debaty i wszystkie liczby, które pan przytoczył odpowiadają 

rzeczywistości. Ja tylko chciałem uzupełnić, że jak pewnie pan prześledził 

historię spółki to zysk spółki za ostatnie lata, szczególnie w ostatnim roku, 

powiedzmy że w ostatnim roku, radykalnie się zmniejszył i te ponad dwieście 

tysięcy złotych zysku jest przejawem bardzo niebezpiecznej tendencji. Z czego 

się to wzięło? To był pierwszy rok, w którym musieliśmy oddać istotną część 

nieruchomości i pożytki czerpie już właściciel. Słusznie. Jeszcze do pana 

wypowiedzi chciałem tylko dodać to, że w tym roku będziemy już musieli 

płacić właścicielowi za tą część targowiska, bo na razie jak wiemy odzyskane 
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jest 12.000 m
2
 z 20.000 m

2
, już za cały rok. Musimy się liczyć z tym, że 

pozostała część, czyli 8.000 m
2
, też zostanie sądownie przywrócona 

właścicielom. Do tego, wiemy, czego też w tych liczbach, które pan przytoczył, 

mówiąc że spółka jak najbardziej ma rację bytu na rynku, nie uwzględnione 

zostało, wstępnie określone na 16 milionów złotych roszczenie właścicieli, za 

utracone pożytki. Te ich utracone pożytki to jest sprawa dyskusyjna, ale sądy 

rozstrzygają bardzo różnie, jak państwo mają świadomość. Jeszcze chciałem 

przypomnieć panu Radnemu, choć na Komisji Budżetowej jakby pan to troszkę 

podważał, że istotnym powodem łączenia tych spółek była też racjonalizacja 

świadczenia usług na rzecz Miasta. Uznaliśmy, że te zadania, które do tej pory 

realizują dwie spółki, z powodzeniem może realizować jedna spółka. Skutkiem 

tego byłaby między innymi redukcja obsługi zarządu, wszyscy podkreślacie, że 

koszty zarządu są za duże. 

Pan prezes Solecki jest faktycznie na etacie PUK, ale jest na zwolnieniu 

lekarskim. Nie przewidujemy, żeby podjął pracę w PUK po powrocie ze 

zwolnienia. 

Pan Radny Kozior. Kto podpisał umowę? Zgodnie z wszelkimi prawami 

kodeksu handlowego podpisał pan prezes Juszczyk przy wsparciu swoich 

prawników. Chciałem też podkreślić, że jeżeli teraz rodzą się nasze wątpliwości 

w związku z tym co do jakości, czy korzyści dla Miasta po podpisaniu tej 

umowy, to, tak jak wspominałem na Komisji Budżetowej, będziemy starali się 

renegocjować tą umowę. Powód jest bardzo prosty. Do negocjacji ze strony 

właścicieli siada bardzo mocna ekipa prawna, jak widać z naszej strony była to 

ekipa, prawdopodobnie niewystarczająca. Jakie nowe okoliczności? No właśnie, 

główną nową okolicznością jest zmiana właściciela gruntu na terenie 

targowiska, czyli od połowy ubiegłego roku 12.000 m
2
 przejął jeden 

spadkobierca pana Sieklickiego, a w tym roku niezależnie od tego w jakim 

momencie to nastąpi, prawdopodobnie od początku roku będzie czynsz 

dzierżawny pobierał kolejny spadkobierca. To jest ta nowa okoliczność. Analiza 

procedur, jakie są związane z łączeniem spółek i to unieruchomienie 

przenoszenia własności od pewnego etapu, jak powiedziałem między spółkami, 

po prostu majątek spółek, które zadeklarowały łączenie musi pozostawać stały. 

Jeszcze raz chcę podkreślić, że wbrew temu, co niektórzy mówią, że próbujemy 

wprowadzać jakąś zupełnie nową uchwałę, nieprawda. Efekt końcowy będzie 

dokładnie ten sam, czyli uzdrowiona część spółki PUK zostanie wchłonięta 

przez Zieleń Miejską z pracownikami. Wiele tysięcy lat temu wynaleziono koło 

i to jest chyba jedyny wynalazek człowieka, którego nie da się poprawić. 

Podobnie można poprawić uchwałę, którą państwo podjęliście 10 stycznia. Ta, 

nowa uchwała to jest tylko poprawa tej starej. Efekt jest po prostu łatwiejszy do 

osiągnięcia, bezpieczniejszy dla zakładu Zieleni Miejskiej. 

Czy restrukturyzacja firm konieczna? Szczególnie PUK, co w wielu państwa 

wypowiedziach się przewija, że są przerosty zatrudnienia, że w niektórych 

miejscach koszty załogi są za duże. W naszej opinii formuła, na przykład 
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pobierania czynszu dzierżawnego na targowisku jest dziewiętnastowieczna. 

Przecież w dobie komputerów, elektroniki, to powinno być robione z automatu. 

Ale to są tylko przykłady. My w tej chwili bardzo się staramy, przyglądamy się 

spółce PUK jak i Zieleni Miejskiej. Jakie będą efekty? Będziemy państwa 

Radnych informować. Dlatego nie zgodzę się z opinią pana Radnego, że jest to 

decyzja, że oczekujemy od państwa podjęcia decyzji w ciemno. Wydaje mi się, 

że tyle informacji, ile możemy przekazać, a jeżeli nie przekazujemy to Radni 

potrafią do nich dotrzeć. 

Pan Radny Gierada. Pierwsze pytanie, jakby zasadnicze, co z umową dotyczącą 

Galerii Planty? Jest dla nas oczywistym, co wynika z kodeksu handlowego, że 

nowy właściciel będzie miał cesję umowy na dzierżawę. Potrzeba budowy 

Galerii Planty wynikała z jednego. Handel jaki był tam prowadzony, był 

w warunkach skandalicznych. Wszyscy się z tym zgodzą. W tej chwili jest to 

miejsce, którego się nie musimy wstydzić. Miejsce w samym centrum Miasta. 

Te wszystkie działania. Uchwała ze stycznia i ta dzisiejsza, w żadnym 

momencie nie mówi o likwidacji Targowiska. W naszej opinii Targowisko jest 

potrzebne. Jest potrzebne tym kupcom, którzy tam sprzedają, a przede 

wszystkim ogromnej rzeszy mieszkańców, którzy tam chętnie kupują. Ja może 

się zbyt ostro wypowiedziałem na Komisji Budżetu, że umowa jest do niczego. 

We wstępnych obliczeniach wydaje nam się że ten czynsz dzierżawny jest za 

wysoki. Niemniej jednak, te obliczenia, które przedstawił Radny Siejka są 

bardzo ciekawe i podlegają analizie. Rzeczywiście sporym fragmentem kosztów 

były koszty zarządu. Jak najbardziej. Niemniej gotowość właścicieli 

nieruchomości do negocjacji o czymś świadczy.  

Restrukturyzacja. Pada to słowo z różnych ust, różni państwo się tu 

wypowiadaliście. Restrukturyzacja w spółce PUK niezależnie od tego, czy 

będzie podlegać łączeniu, likwidacji, czy będzie potrzeba zachowania status quo 

spółki, restrukturyzacja jest tam niezbędna i to bardzo głęboka. 

Państwo często zarzucacie Władzom Miasta, że nadzór nad spółkami jest 

niewystarczający. Prawo jest prawem, kodeks handlowy jest jaki jest. 

Zarządzanie spółkami odbywa się w sposób taki, że jest powołany zarząd, na 

powołanie którego nie ma co ukrywać Władze Miasta mają wpływ i jest rada 

nadzorcza, która też jest powoływana przez Władze Miasta i siłą rzeczy musimy 

mieć do niej zaufanie. Jest też audyt przeprowadzany raz do roku, bardzo 

wnikliwy. Niby Lenin mówił, że kontrola jest  najwyższą formą zaufania, ale 

jego czasy szczęśliwie minęły. Myślę, że władze spółek należy obdarzyć 

stosownym zaufaniem. Niemniej, jak pojawiają się jakieś informacje 

o zaburzeniach w funkcjonowaniu spółek należy reagować. Co też teraz robimy. 

Pan Radny Karyś. Czy połączenie, czy procedura likwidacyjna. W mojej opinii 

cel jest dokładnie ten sam, tak jak już tu mówiłem. Uchwały z 10 stycznia i tej 

uchwały, natomiast zdecydowanie ze względu na nową sytuację, która jest 

w PUK i ewentualne grożące mu roszczenia właścicieli, zdecydowanie 

bezpieczniejsza dla RPZ jest procedura likwidacji PUK. W tej wersji sytuacja 
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PUK nie wpływa na sytuację RPZ, a przecież wiadomo, że i tak wszelkie 

roszczenia, które spłyną od właścicieli i tak dotkną Miasta, bo Miasto jest 

właścicielem obu tych spółek. Uwaga, że książka tak duża była powodem do 

dumy. Nie była powodem do dumy, po przeczytaniu. Nie chciałem państwa 

angażować w czytanie tego. Myślę, że przedstawiłem tylko wnioski, jakie z tej 

lektury, wcale nie ciekawej ale koniecznej, przynajmniej do przeczytania przeze 

mnie. 

Pan Radny Goraj. Kontrola nad spółkami. Tak jak powiedziałem, taka jest. 

Takie jest prawo. My interweniujemy wtedy, kiedy dochodzą do nas 

wiadomości, że dzieje się coś niedobrego.  

Kondycja spółki. To to, co panu Radnemu Siejce odpowiadałem. Rok ubiegły, 

radykalne obniżenie zysku. W zasadzie jest on śladowy. Perspektywa jeszcze 

większych problemów finansowych w roku 2013. 

Przyszłość spółki. Taka jaką my widzimy, czyli poprzez likwidację, 

przeniesienie tego, co ma sens istnienia do Zieleni Miejskiej. 

Pani Przewodnicząca Katarzyna Zapała domaga się restrukturyzacji spółki. Też 

tą potrzebę widzimy. To jest okazja do zrestrukturyzowania tej spółki. 

Pan Radny Machnicki. Wynikałoby z tego, że połączenie tak, a już likwidacja 

nie. Chciałem pana Radnego przekonać, że planowany efekt końcowy jest ten 

sam, natomiast w procedurze likwidacyjnej jest dużo łatwiejszy 

i bezpieczniejszy do osiągnięcia. 

 

Radny Robert Siejka 

Cieszę się, że dostrzegł pan, że odrobiłem lekcję i potrafiłem się przygotować do 

tego punktu. Tym bardziej się cieszę, że potwierdza pan wszystkie te dane, 

o których mówiłem, bo to tylko świadczy o moim źródle informacji, że było 

wiarygodne i w tym momencie mogę tylko tym ludziom podziękować, ale 

w stosunku do pana i przede wszystkim do pana Prezydenta Lubawskiego, który 

powinien w tym momencie, w mojej ocenie wszystkim Radnym takie dane, przy 

tak ważnej kwestii, dotyczącej likwidacji jednej ze spółek, te dane powinniśmy 

wszyscy mieć dostępne wcześniej, żebyśmy w dyskusji mogli merytorycznie 

zabierać głos. Niestety tych danych nikt nam w Ratuszu nie podał, ani na 

Komisji Budżetu ani dziś na sesji. Dopiero trzeba gdzieś dotrzeć do tych 

danych, żeby można było o tym dyskutować. Niestety nie udało mi się do 

wszystkich danych dotrzeć, dlatego zapytam pana, może pan udzieli mi jeszcze 

dzisiaj odpowiedzi na to, jakie straty generuje parking wielopoziomowy 

miesięcznie, bo to jest też ciekawa informacja, która nam się należy. Chciałbym 

jeszcze przypomnieć o pytaniu dotyczącym galerii przy ulicy Planty. Pytałem 

czy były jakiekolwiek próby podejmowane, rozmów z Uniwersytetem Na temat 

tej działki i czy widzą państwo jakieś możliwości załatwienia tego tematu, żeby 

ewentualnie odciążyć kosztami PUK. Mówił pan na Komisji o racjonalizacji 

świadczeń na rzecz Miasta. Ja tylko mówiłem, żebyście państwo nie używali 

tych sformułowań, że i Zieleń i PUK prowadzą prawie że tożsamą działalność 
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i zajmują się podobnymi sprawami, bo o tym mówiłem, że to są zupełnie inne 

sprawy, bo czym innym jest cmentarz, czym innym jest sadzenie kwiatków na 

rondach. Można o tym dużo jeszcze mówić, ale to są inne sprawy. Tylko na 

koniec o tych utraconych pożytkach. Nie straszmy tymi utraconymi pożytkami 

i efektem ewentualnych działań sądowych, czy worku sądowego i działań 

właścicieli, bo bez względu na to, czy ten PUK będzie czy nie, to te roszczenia 

są i tak w stosunku do Miasta wymagalne. Jeśli będzie wyrok sądowy, to nie ma 

znaczenia, czy będą wymagane od PUK czy jak PUK nie będzie to wiadomo, że 

od budżetu Miasta. W tym akurat momencie nie powinno mieć to żadnego 

znaczenia. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Jeżeli chodzi o działkę pod Galerią Planty, rzeczywiście tak jak wspomniałem, 

na wspólnotę interesów Uniwersytetu i Miasta nie przejmowaliśmy się tą 

sprawą, a wręcz ten czynsz dzierżawny traktowaliśmy jako wspieranie uczelni. 

Natomiast w tej sytuacji, a ona nie jest taka prosta do rozwiązania, bo już się tu 

przymierzamy z Wydziałem Nieruchomości do rozwiązania. Galeria stoi na 

nieznacznej części tej nieruchomości. Będziemy musieli poprosić pana Rektora 

Semaniaka, żeby wystąpił do nas o podział tej działki. Tak też zrobimy. Na 

pewno odbędzie się to w drodze jakiejś rekompensaty. Jest na pewno tak, że 

naszym wielkim obowiązkiem jest wspieranie Uniwersytetu, nie możemy na 

nim  zarabiać. Niemniej problem trzeba rozwiązać. Rzeczywiście jest tak, że 

sytuacja się komplikuje. Mimo że, tak jak odpowiadałem panu Radnemu 

Gieradzie, że obowiązuje cesja umowy, niemniej rodzi to pewien problem, nie 

wiadomo, co wymyśli nowy właściciel. Jeżeli chodzi o parking 

wielopoziomowy. Przychody roczne około 700.000 zł. Koszty roczne 2.300.000 

zł. Nie każdy, zresztą pan Siejka ma tego świadomość bardzo dobrą, bo jest pan 

dłużej Radnym niż ja tu się pojawiłem w Urzędzie, nie wszyscy Radni chcą 

wszystko czytać. Na pewno nie ma tak, przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby 

o takiej informacji, jeżeli już jesteśmy w jej posiadaniu, bo prawdą jest że nie 

zawsze jesteśmy, one są jawne, one są do dyspozycji. Czasami je trudno 

znaleźć. Ja deklaruję, że jeśli mogę wesprzeć pana w poszukiwaniu takich 

danych, to jestem zawsze do dyspozycji. Sporu nie rozstrzygniemy jeśli chodzi 

o zadania, czy Zieleń powinna być razem czy osobno z PUK. W naszej opinii 

powinna być razem. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Prosiłem, żeby pan odpowiedział na pytanie, co Miasto ma w zanadrzu dobrego 

dla ludzi, jeśli właściciel gruntu powie, że nie chce bazarów? Trzy lata szybko 

minie, a to jest tylko część gruntów. Czy Miasto ma coś w zanadrzu? Chciałem 

się dowiedzieć, ile osób z PUK, przy jego likwidacji straci pracę, biorąc pod 

uwagę to, że część przejdzie do Zieleni Miejskiej. Ja nie wierzę, żeby ta spółka 

była tak niedochodowa. To wszystko jest niedochodowe? Parking 
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niedochodowy. Skoro było ponad dwieście tysięcy zysku, dla mnie to żaden 

zysk, to niech mi pan powie, ile było zysku w 2011 i w 2010. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Muszę się do tego przygotować. Mam natomiast wykaz za rok 2012 

i rzeczywiście, ewidentne straty są na parkingu. Zasadniczo przychody są 

generowane przez trzy elementy. Zakład Usług Pogrzebowych, którego 

przychody roczne są około trzech milionów i to jest 25% przychodów. Centrum 

Handlowe Planty generuje około 20% przychodów. Było do tej pory 

Targowisko na ulicy Seminaryjskiej. Pozostała działalność to są szczątkowe 

dochody. Jeżeli chodzi o przyszłość Targowiska na Seminaryjskiej, tu pan 

Prezydent już dzisiaj deklarował zainteresowanym, że nie ma mowy o jego 

likwidacji. Z tego co wiem, ale to pan dyrektor Hajdorowicz musi potwierdzić, 

że jest ono objęte jakimiś ograniczeniami planu miejscowego, w związku z tym 

tam nie może być nic innego. Poza tym, z tego co ja wiem to właściciele są 

zainteresowani. Gdybyśmy my nie osiągnęli porozumienia, chociaż im bardziej 

się wgłębiam w tą sprawę to widzę, że osiągniecie porozumienia między 

Miastem a właścicielami gruntów jest realne. Myślę, że przyszłość targowiska 

jest niezagrożona. Ale panie Radny, głowy za to nikt nie da. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Nikt nie chce dać głowy, nikt nie chce odpowiedzieć i pan mówi, że plany 

Hajdorowicza są takie, że tam musi być bazar. Nie musi tam być bazar i pan 

o tym wie. Właściciel będzie o tym decydował, czy tam będzie bazar czy nie 

będzie bazaru. Powiedzieć tak, że za wszelką cenę zapłacimy tyle, Miasto 

zapłaci tyle właścicielowi za dzierżawę tych gruntów ile będzie chciał, żeby tam 

były bazary, przecież pan tego też nie powie. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Myślę, że dla właściciela, jest najkorzystniejszą formą prowadzenie tam 

bazarów.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Panie Prezydencie, bardzo proszę nie prowadzić dyskusji, tylko Radny wypowie 

się i pan dopiero odniesie się do wypowiedzi.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 

Dziękuję za pouczenie panie Przewodniczący. Mam małą praktykę. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Ja rozumiem pana troskę o Radnych, ale ze swojej strony wolałbym analizować 

dokumenty sam, a nie uzyskiwać podpowiedzi, konkluzji końcowych. Jestem 

w stanie sam te konkluzje wyciągnąć. Jeżeli jest dokument, mocny 
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i wszechstronny, to chętnie się z nim zapoznam niezależnie od decyzji, jaka dziś 

zostanie podjęta. Myślę, że Radni powinni mieć pełną wiedzę w sprawach, 

o których decydują. Po drugie, w pewnym momencie panie Prezydencie, 

odpowiadając w trybie ad vocem Radnym, zaniepokoił mnie pan bardzo po 

czym znowu uspokoił. Taka huśtaweczka jakaś dziwna. Chodzi o Galerię 

Planty. Otóż z pierwszej części pana wypowiedzi wynikało, że zagrożenie 

sprzedaży tej nieruchomości przez Uniwersytet jest olbrzymie, bo właściwie co? 

Sprzedadzą nas z Galerią. Nie bardzo. Ja przypominam, że Miasto naprawdę 

olbrzymie nakłady włożyło w ten grunt i myślę, że sprzedanie nawet części 

gruntu nawet niewielkiej z tą Galerią byłoby przez Uniwersytet bardzo trudne. 

Myślę, że Miasto ma znakomitych prawników, ta umowa też była jakoś 

sensowniej przygotowana i nie będzie sytuacji w której nagle okaże się, że 

Galeria nie jest naszą własnością. Ja odpowiadam trochę za pana Prezydenta, ale 

myślę, że chyba taką odpowiedź należało by uzyskać od razu. Trzecia sprawa, 

o której chciałem powiedzieć, a która nasunęła mi się przed chwilą, to jeżeli ten 

parking dla PUK jest rzeczywiście taką trudnością, to wyłączmy go z PUK 

i przejmijmy go jako zupełnie inny rodzaj, czy też inny podmiot gospodarczy, 

co w efekcie i tak się stanie, w przypadku kiedy nasza decyzja za likwidacją 

spółki była podjęta. Możemy odciążyć PUK. Tak mi się wydaje. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Jeżeli chodzi o dokumenty, oczywiście panie Radny, są do pańskiej dyspozycji, 

jak i dla każdego z pozostałych Radnych. Jeżeli chodzi o Galerię, tak jak 

mówiłem, przeanalizowaliśmy sytuację jaka tam jest. Działaniem jakie 

podejmiemy, wystąpimy do pana Rektora Semaniaka o podział działki i jej 

odkupienie albo wymianę. To jest oczywiste, z tym, że nie ma tu, aż takiego 

„noża na gardle”, bo obowiązuje cesja umowy. Natomiast jeżeli chodzi 

o parking, to jest pomysł na pewno warty rozważenia i będzie to jeden 

z elementów procesu likwidacyjnego, jeżeli państwo Radni się zgodzicie, że 

z pewnością parking nie będzie dobrodziejstwem inwentarza wnoszonego do 

Zieleni Miejskiej. Służby finansowe pana Prezydenta analizowały skutki 

finansowe, jakie parking spowoduje, jeżeli go przeniesiemy bezpośrednio do 

Miasta. Jest to ciężar do udźwignięcia. Jeżeli mówią to nasze siły finansowe, to 

jak państwo ostatnio słyszycie to jest to najwyższy poziom. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Słyszę z pana ust wiele informacji co się stanie kiedy postawimy tą spółkę 

w likwidację. Generalnie słyszę taki bardzo słaby, ale zalążek planu 

restrukturyzacji. Mam tylko takie pytanie, czemu pan tego nie może zrobić 

teraz, na funkcjonującej tkance firmy, na PUK, bez likwidacji. Czy jak 

zlikwidujemy PUK, to te roszczenia, o których pan wspomina i tak się ich 

boicie, ja też się boję, bo to są duże miliony, to one gdzie pójdą? W niepamięć? 

W kosmos wylecą, czy może zostaną skierowane w kierunku Miasta Kielc? 
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Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Czemu nie restrukturyzujemy PUK w obecnej formie? Ponieważ, 

w uzasadnieniu uchwały z 10 stycznia było napisane, że łączenie to jest jeden 

z elementów po pierwsze uniknięcia obciążenia spółek tym balastem 

finansowym, o którym pani Radna mówi, a z drugiej strony, z czym się pan 

Radny Siejka nie zgadza, sposób na restrukturyzację obsługi pewnej dziedziny 

działalności Miasta. Jeżeli chodzi o roszczenia, to niestety mam dla pani Radnej 

bardzo złą wiadomość, Miasto tych obciążeń nie uniknie i wyrok sądowy, który 

zapadnie, będzie na pewno do zrealizowania. Będą to koszty, które Miasto 

będzie musiało ponieść, ale nie będzie tego ponosić spółka. Spółka podlega 

kodeksowi handlowemu i skutki dla istnienia spółki, gdyby spadło na nią takie 

roszczenie, byłyby znacznie bardziej niebezpieczne niż wtedy, gdy one spadną 

na Miasto. 

 

Radny Robert Siejka 

Chciałem wspomóc trochę pana Prezydenta. Bo dziwię się że stoi pan tu 

piętnaście minut od momentu, kiedy Radny Gierada zadał pytanie. Przecież pan 

ma całą armię urzędników, pomocników i mogli panu pomóc. Janku, zysk netto 

za 2011 rok w PUK to było 203.000 zł.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Dziękuję za cenną uwagę, że mogę się wspomagać moimi kolegami, którzy 

siedzą w pełnej gotowości do pomocy.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja nie uzyskałem odpowiedzi. Mianowicie, ja sytuację trochę odwróciłem. Cały 

czas jest dążenie do tego, że w takiej czy w innej formie, żeby PUK przyłączyć 

do Zieleni. Tylko ja mam pytanie, w jakiej kondycji jest Zieleń Miejska?  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Uczciwie się przyznam, że nie jestem przygotowany na to pytanie, ale jeżeli 

dacie mi państwo trochę czasu, to się przygotuję. Nie w tej chwili. 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta pan 

Mieczysław Pastuszko 

Rozumiem wypowiedź pana Radnego Siejki, bo to by zabawnie wyglądało 

gdybyśmy przybiegali do pana Prezydenta i podsuwali panu Prezydentowi 

kartki, ale myślę, że można to również zorganizować w inny sposób, bardziej 

cywilizowany, czyli taki, że na przykład, za zgodą pana Prezydenta, uzupełnię tą 

wiedzę, o którą państwo prosicie. Jeżeli chodzi o zysk netto to w roku 2009 

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. wynosił 1.634.000 zł, 



 56 

w 2010 – 114.000 zł, w 2011 – 203.000 zł, a w tym roku wynosi 93.000 zł, a nie 

tak jak pan Radny przywołał 223.000 zł. 223.000 zł to jest zysk przed 

opodatkowaniem. Po opodatkowaniu i uregulowaniu wszystkich zobowiązań 

zysk PUK za 2012 rok wynosi 93.000 zł. 

Wynik finansowy RPZ za 2012 rok wynosi 277.000 zł. 

Uspokoję też niektórych z państwa, bo państwo bardzo się martwicie o to, 

w jaki sposób RPZ obsłuży spłatę kredytów, które zaciągnął na realizację 

inwestycji, czyli nową siedzibę. Wartość tej inwestycji wynosiła 20.447.482,65 

zł, z czego kredyt inwestycyjny zaciągnięty na realizację tego zadania – 

9.738.228 zł. Środki własne 10.709.254.65 zł. Spłata tego kredytu następować 

będzie z przychodów z bieżącej działalności operacyjnej jak również z tytułu 

pozyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości posiadanych przez RPZ. 

Spłata kredytu nastąpi do 2023 roku. Wszystkie faktury za realizację inwestycji 

przez RPZ zostały uregulowane. Spółka ta posiada kilka nieruchomości, które 

może przeznaczyć do sprzedaży i pozyskać środki na obsłużenie tego kredytu. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Uspokajam pana Radnego Gieradę, że po raz pierwszy zabieram głos w tej 

sprawie. Panie Prezydencie, pan się tak trochę zgodził z Radnym Siejką, ale tak 

do końca się nie zgodził. Owszem widzi pan pewne pola do restrukturyzacji 

spółki, natomiast głównie w pana ocenie, skupił się pan na tym polu kadrowo – 

osobowym, natomiast pan Radny, też po rozmowie z pracownikami PUK, czyli 

z osobami, które tą wiedzę mają wnikliwie przeanalizowaną, zwrócił uwagę na 

pewne obszary działalności, które mogą generować dla spółki zysk. Ja w tym 

kontekście mam takie pytanie, chociaż nie sądzę, że pan Prezydent w jakiś 

krótkich słowach wyrazi swoją opinię, jak z perspektywy nadzoru 

właścicielskiego ocenia pan sposób zarządzania spółką przez obecny zarząd, 

przez pana prezesa. Kolejna rzecz. Bardzo podoba mi się sposób i estetyka, 

w jakiej prowadzimy dzisiejszą dyskusję, a także dość precyzyjne odpowiedzi, 

których nam pan udziela. Natomiast uważam, że przy tak ważnej i kluczowej dla 

spółki decyzji, absolutnym standardem powinno być, że my, takie informacje 

dostajemy wraz z uzasadnieniem uchwały na tydzień przed odbyciem sesji 

plenarnej, przed dyskusją o tych problemach na Komisji. To taki apel, 

powtarzany odkąd ja zostałam Radną, na razie bezskuteczny, ale myślę, że nie 

powinniśmy zaprzestać go powtarzać. Jeszcze jedna rzecz panie Prezydencie. 

Myślę, że i pan doskonale i ja czujemy klimat sali i wiemy, jaki może być wynik 

tego głosowania, w związku z tym mam pytanie, co dalej. Jeżeli zdarzy się tak, 

nie chcę przesądzać ale może się tak zdarzyć, że dziś nie przyjmiemy tej 

uchwały, jakie są państwa plany, jako inicjatora pewnych rozwiązań 

legislacyjnych? Czy uchylimy uchwałę z 10 stycznia? Czy Miasto zdecyduje się 

na prowadzenie działań restrukturyzacyjnych przy obecnej sytuacji, w jakiej jest 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 
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Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Ocena zarządu, czyli pana prezesa Juszczyka nie jest łatwa. Jest prezesem od 

niedawna i trafił na bardzo skomplikowaną sytuację spółki. Przyglądamy się 

temu. Jeżeli dojdzie do likwidacji, prawdopodobnie będzie trzeba powołać 

likwidatora. Niemniej, jakiś istotnych uchybień, bo jedyny zarzut, który być 

może pochopnie wypowiedziałem na Komisji Budżetu, że umowa jest 

podpisana fatalna, to jest do przyjrzenia się temu i do starannej oceny, nie 

chciałbym człowieka skrzywdzić. Jakiś istotnych uchybień nie widzę. Jest 

prezesem od niedawna i trafił na wyjątkowo złożony okres dla firmy. Jeżeli 

chodzi o dokumenty, to i zgodzę się z panią Radną i niekoniecznie. Problem jest 

w ilości dokumentów. Ja przyniosłem tu około 1/3 tego, nad czym trzeba się 

zastanawiać. Czy teraz wysłać taką 1/3, to się ktoś upomni, że czegoś tam 

brakuje. Myślę, że wbrew temu, co niektórzy sugerują jesteśmy bardzo otwarci. 

Wszystkie informacje, które są w naszej dyspozycji, są informacjami jawnymi. 

Być może nam łatwiej do nich dotrzeć. Ci z państwa, którzy ze mną 

współpracują wiedzą doskonale, że w każdej chwili mogą wejść i to w czym 

mogę pomóc, to pomagam. Jeżeli chodzi o przyszłość, jak widzimy przyszłość 

PUK w zależności od tego, jakie zapadną decyzje? Jeszcze raz podkreślam. Ta 

uchwała, gdybyście państwo byli uprzejmi ją podjąć, jest lepszą formą dojścia 

do celu, jaki wyznaczyliśmy sobie 10 stycznia. To znaczy w sposób 

bezpieczniejszy, szybszy i bardziej transparentny dojść do przeniesienia 

wartościowych części spółki PUK do Zieleni Miejskiej. Jeżeli państwo nie 

podejmiecie tej uchwały, to będziemy realizować harmonogram, który nadał 

działający zespół do łączenia spółek i osiągniemy ten cel mając świadomość 

wszystkich zagrożeń, jakie wtedy zaistnieją i w związku z tym, będziemy 

musieli działać zdecydowanie wolniej i dłużej. 

 

Radny Tadeusz Kozior 

Nie usłyszałem odpowiedzi. Pytałem co z pracownikami w przypadku podjęcia 

uchwały o likwidacji PUK. W tej chwili jak wiemy już trzynaście osób dostało 

wypowiedzenia.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Tu mamy do czynienia z takim trochę rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony jest 

to spółka i obowiązuje ją generowanie zysków, z drugiej strony jest to spółka 

miejska. Oprócz tego, że ona jest zobowiązana do realizowania pewnych zadań 

gminy, ponieważ jest głównie przeznaczona do realizowania zadań gminy, nie 

jest jej obowiązkiem generowanie zysków specjalnie istotnych. Natomiast jest to 

spółka, która jakiś zysk powinna przynosić, bo do tego zobowiązuje ją kodeks 

handlowy. Ponieważ jest to spółka miejska, to los pracowników i zatrudnionych 

podlega szczególnej trosce pana Prezydenta i nas. Rozmawialiśmy z panem 

Prezydentem i będziemy się starać, ale żeby nie padło sformułowanie że 
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wszyscy dostaną na pewno pracę, zaspokajają jeszcze ich aspiracje, bo to jest 

niemożliwe. Wiemy, że spółka podlega restrukturyzacji, wiemy z drugiej strony, 

że RPZ, będzie, mamy nadzieję, od połowy roku, będzie miał nowe zadania 

związane z nową ustawą „śmieciową”. Rozmawiałem z Prezydentem parę dni 

temu, bo wierzcie mi, że wizyt pracowników PUK przyjąłem wiele. Ja 

rozumiem troskę tych ludzi, którzy tam są, o swój byt, bo oprócz tego, są to 

ludzie, którzy mają swoje lata, nie mają takiego przygotowania żeby się łatwo 

odnaleźć na rynku pracy i zapewniam, że będą otoczeni szczególną troską. Ja 

widzę dla nich miejsce w nowej spółce, czyli RPZ. Te trzynaście osób, czy to są 

osoby związane z Targowiskiem? Część tak. Ja widzę szczególną potrzebę 

restrukturyzacji i formuły działania tego Targowiska, niezależnie w czyim 

będzie zarządzaniu. Tam jest potrzebna zmiana. Ten sposób pobierania opłat jest 

anachroniczny, musicie się z tym państwo zgodzić. Mało tego, generuje pewne 

możliwości nadużyć. Ja nie chcę nikogo posadzać. Zakładam, że w nowej 

firmie, w nowej Zieleni Miejskiej, z nowymi zadaniami, z przyłączonym PUK, 

znajdą się miejsca dla zdecydowanej większości pracowników, aczkolwiek 

niektórzy będą musieli się zająć czym innym. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Był pan uprzejmy powiedzieć, że zgodnie z ustawą, że spółki miejskie realizują 

zadnia własne, niekoniecznie muszą mieć duży zysk. Tak jest w przypadku PUK 

w tej chwili. Z informacji, które uzyskaliśmy, od momentu, kiedy zaczął 

funkcjonować parking wielopoziomowy, zysk PUK zaczął drastycznie spadać. 

Ja zresztą zgadzam się tutaj z Robertem Siejką, sam zresztą mówiłem, że PUK 

działa w zupełnie innych obszarach niż Zieleń Miejska. Te działania, które w tej 

chwili są prowadzone, zmierzające do połączenia tych spółek, mają na celu 

jedno, chcemy wywozić, jako Miasto, nieczystości. Ja osobiście uważam, że tu 

powinna być konkurencja, tu powinny wejść prywatne firmy. Z wielkim 

zażenowaniem stwierdzam, że śmieci są ważniejsze od ludzi, ponieważ Szpital 

Miejski został sprzedany.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Z zażenowaniem przysłuchuję się tej dyskusji, ale nie z zażenowanie, że jest na 

niskim poziomie, bo moje koleżanki i koledzy oraz pan Prezydent naprawdę 

nawiązali do pierwszej części wypowiedzi i to jest bardzo rzetelna dyskusja. 

Natomiast chcę powiedzieć, że dokładnie trzynasty rok prowadzę spółkę prawa 

handlowego, taką samą jaką jest PUK i jako lider tej spółki, czyli prezes 

zarządu, wyznaję taką zasadę: sukcesami dziel się z innymi, a porażki bierz na 

siebie. Dziwi mnie, że są na sali bardzo odpowiedzialni pracownicy. Nawet nie 

sądziłem i jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, że PUK ma takich 

pracowników. Nie przychodzą tu z trumnami, jak kiedyś nauczyciele, chociaż 

prowadzą usługi pogrzebowe. Natomiast nie ma prezesa spółki, zabrakło mi 



 59 

tych liderów. Z szacunkiem do pana Wiceprezydenta, że wziął na siebie tą 

bardzo merytoryczną odpowiedzialność, ale liderzy to są inne osoby. Chciało by 

się móc powiedzieć, ciszej nad tą trumną. Dzisiaj, tak naprawdę cmentarz 

i usługi pogrzebowe to jest dobry biznes. To jest dobry biznes. Społeczeństwo 

się starzeje. Niestety, chcę powiedzieć, że w tym kontekście, ciszej nad tą 

trumną, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć że PUK jeszcze nie jest pogrzebany. 

Dzisiaj, moje koleżanki i koledzy, a również pracownicy tego przedsiębiorstwa 

wykazali wiele troski, że są jednak możliwości, aby nie skazywać tej spółki na 

porażkę. Tak jak pan dyrektor wspomniał, ta spółka osiągała wspaniałe wyniki, 

bo przy circa 10 milionach sprzedaży, 1,6 miliona zysku netto to jest wspaniały 

wynik. Ja nie znam spółki w Kielcach, no jest kilka, które osiągają takie wyniki. 

Nawet dzisiaj, ten zysk kilkudziesięciu, czy stu kilkudziesięciu tysięcy netto to 

też rentowność, którą osiąga większość spółek, bo są czasy kryzysowe. Jeżeli 

w takiej sytuacji dźwiga te ciężary obciążeniowe, bo tak naprawdę, nie czarujmy 

się, tutaj być może jak z wypowiedzi medialnej pana Prezydenta słyszałem 

gwoździem do trumny są bazary, nie. Nie przesadzajmy. Natomiast tak 

naprawdę, powtórzę tu wypowiedź mojego kolegi z prawej strony, kolegi 

Roberta, tak naprawdę tą spółkę pogrążył parking. Nie będę wracał do dyskusji 

z architektami, z urbanistami o parkingu, o opłatach. Dzisiaj, przysłuchując się 

tej dyskusji, nie wiedząc o argumentach, których domaga się słusznie kolega 

radny Karyś, to ja nie wiem, czy jakby się nas tu trzech nie skrzyknęło z tej sali, 

to byśmy nie uratowali tej spółki w ciągu jednego kwartału. 

 

Radny Oleg Magdziarz 

Chciałem się odnieść do dwóch wypowiedzi pana Prezydenta i zadać jedno 

pytanie. Dzisiaj stawiał pan kilka razy argument, że przyszłe odszkodowania 

i roszczenia właścicieli są niejako argumentem do tego, żeby likwidować 

spółkę. Kiedyś trwało już postępowanie dotyczące zwrotu. Wiadomo, że 

tendencja jest taka, że wyroki były właśnie takie, a nie inne i nie przeszkadzało 

to państwu zaciągać zobowiązań kredytowych, żeby budować różne rzeczy. 

Teraz się ten argument też, nie znając wyroku sądu, więc nie wiedząc, czy 

w ogóle właściciele złożą jakiekolwiek roszczenia, a jak złożą to czy ten wyrok 

będzie korzystny czy nie, uważa się to za argument do likwidacji. Drugie moje 

odniesienie jest takie, że mówił pan o negocjacjach z właścicielami. To są 

biznesmeni, ja uważam, że jeżeli ktoś przychodzi do biznesmena i mówi, słuchaj 

będę ci płacił tyle i tyle i nie masz możliwości wycofania się z takiej umowy 

i podpisujesz taką umowę, to proszę mi wierzyć, że ja osobiście wątpię, czy ktoś 

zgodzi się na to, żeby za ubitą ziemię nie przyjmować takiej kwoty. Pytanie 

moje jest takie, skoro wiemy, że dla PUK umowa dotycząca Targowiska była 

umową kluczową i strategiczną, ponieważ z tego były największe dochody, to 

chciałem zapytać czy wydział pana dyrektora, czy pan Prezydent znał tą umowę 

wcześniej? Znał jej treść czy nie? Czy jest tak, że prezes którejś ze spółek 

miejskich może jednoosobowo podpisać taką umowę, niejako strategiczną dla 
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tej spółki, a jeżeli się pomyli to niestety my wszyscy ponosimy za to 

odpowiedzialność? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor 
Prezes może podpisać taką umowę. Zresztą obok jego podpisu jest pieczątka 

radcy prawnego. Zakładam, że to jest wystarczający argument. Ja zapoznałem 

się z tą umową niedawno, kiedy okazało się, że ona rodzi pewne problemy. Jak 

podkreślam, być może pochopnie oceniłem ją źle, bo za mało byłem wciągnięty 

w temat. Sposób nadzorowania spółek podważany tu przez państwa jest jaki 

jest. Zgodny z prawem. Jest zarząd, jest rada nadzorcza, jest nadzór 

właścicielski i jest raz w roku audyt. Nie jestem przekonany do końca, czy to 

jest zła umowa. Radny Siejka przeprowadził pewne obliczenia, a kolejny jego 

sąsiad potwierdza, że jest to nadal interes. Będziemy się przyglądać. Niemniej 

podkreślam, że właściciele nieruchomości są gotowi do negocjacji. To też 

o czymś świadczy. Odnośnie roszczeń, właściciele już wnieśli o roszczenia. Nie 

znamy wyroku. To nie jest niewiedza. Jak któryś z Radnych powiedział, 

problem jest znany od 1996 roku, bo wtedy pojawiły się roszczenia, ponieważ 

grunt został zagospodarowany niezgodnie z przeznaczeniem i właściciel miał 

święte prawo upomnieć się o swoje. Ten problem był przekładany, bo od tego 

czasu, mniej więcej, ciągnie się sprawa w sądzie. Zapadł wyrok i trzeba się 

z nim zgodzić. Żyjemy w państwie prawa. W mojej opinii, ta uchwała, o pojęcie 

której zwracamy się dzisiaj, jest niczym innym jak tylko ulepszeniem tego, co 

zostało podjęte 10 stycznia. W moim  przekonaniu jest to najprostsza droga, 

najbardziej transparentna do osiągnięcia tego celu. Ciągle podkreślam, że 

sytuacja, którą analizujemy, ponieważ Targowisko jest na granicy opłacalności, 

w związku z czym cały PUK, nie uwzględnia wstępnie 16 milionów roszczeń.  

 

Radny Dariusz Kozak 

Wnoszę o zarządzenie piętnastominutowej przerwy.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Składam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Zamykam dyskusję. 

Mam do państwa prośbę, jeżeli posługują się państwo w dyskusji treścią 

protokołów, to bardzo proszę zawsze cytować dosłownie wypowiedź osoby, 

którą przywołujecie. Nie znalazłem w wypowiedzi z 10 stycznia, pana dyrektora 

Mieczysława Pastuszki zobowiązania, że będzie gwarantował wszystkim 

pracownikom pracę. Może ktoś, czytając protokół tak zrozumiał, ale najlepiej by 

było, gdyby był cytowany od początku do końca.  
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki zarządził 

piętnastominutową przerwę w obradach.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki wznowił 

obrady.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara – wniosek formalny 

W imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej składam wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 

w Kielcach. 

 

Radny Mariusz Goraj – wniosek formalny 

Chciałbym zaapelować o to, żebyśmy tego punktu nie zdejmowali. Byłoby to 

niedorzecznością gdybyśmy go zdjęli po niemal dwugodzinnej dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały 

z porządku obrad: 

Za    – 5 

Przeciw   – 19 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek o zdjęcie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 7 

Przeciw   – 17 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 

z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

 

Do pkt. 9.6 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta pan 

Mieczysław Pastuszko zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia 
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wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni 

Spółka z o.o. w Kielcach. 

Przedmiotem uchwały jest majątek, który Miasto Kielce pozyskała w wyniku 

likwidacji Zakładu Robót Drogowych w Miejskim Zarządzie Dróg. Zakład 

został zlikwidowany decyzją Wysokiej Rady. Majątek, który pozostał po 

likwidacji tego Zakładu został przekazany do Gminy Kielce, następnie został 

wyceniony przez firmę zewnętrzną, wybraną w drodze zapisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wyceniono majątek na kwotę 494.643 zł. Dzisiaj 

prosimy, abyście państwo zaakceptowali wniesienie tego majątku do 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Mowa tu o urządzeniach, maszynach 

i środkach trwałych, które w Zakładzie Robót Drogowych były wykorzystywane 

do prac remontowych, do prac związanych z dbałością o porządek i czystość na 

ulicach. W związku z tym, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni wykonuje też 

takie usługi na rzecz Miasta, chcemy aby ten sprzęt, po wniesieniu do 

przedsiębiorstwa był zagospodarowany w taki sam sposób i wykorzystywany. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/741/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach. 

 

Do pkt. 9.7 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych pan 

Witold Bruzda zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. 

w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego 

sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta Kielce. 

Zmiana polega na powierzeniu prowadzenia selektywnego zagospodarowania 

odpadów komunalnych, w tym tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/742/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Rejonowemu 

Przedsiębiorstwu Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego 

z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej 

i zadrzewień Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 9.8 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych pan 

Witold Bruzda zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia na 2013 

rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

Wysoka Rada podejmuje taką uchwałę co roku. Wynika to z przepisów 

o ochronie zwierząt. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, koła łowieckie, jak również 

stowarzyszenia zajmujące się opieką nad zwierzętami. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/743/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Do pkt. 9.9 – 9.10 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich pan Jerzy Król zarekomendował 

następujące projekty uchwał: 

 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 



 64 

Poprawki dotyczą załączników, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, 

wynikają one z błędów redakcyjnych, jak również z konsultacji z Delegaturą 

Krajowego Biura Wyborczego. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/744/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/745/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

Do pkt. 9.11 

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/679/2012 

z dnia 6.12.2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za 

usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji 

miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia 

regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty 

Miejskiej. 

Zmiana dotyczy dwóch punktów. 

Udzielenie bezpłatnego przejazdu dla zasłużonego dawcy przeszczepu. Pojawiła 

się taka propozycja ze strony Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
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Zdrowia, którą postaraliśmy się rozpoznać. Jest to niewielka grupa, rzędu 10-15 

osób. Uważam, że jest to słuszna sprawa.  

Drugą sprawą jest uchwalenie bezpłatnych przejazdów na liniach 

komunikacyjnych w strefie ruchu uspokojonego. Linie 0w i 0z. W tej chwili, 

linie te, eksperymentalnie od 4 marca rozpoczęły funkcjonowanie. To była 

reakcja na zapotrzebowanie mieszkańców. W pierwszej fazie wychodzimy 

trzema liniami. Poza wspomnianymi liniami 0w i 0z, została wprowadzona 

trzecia linia – 103. 

W tej chwili, ta linia zdała egzamin. Jest to eksperyment udany. W godzinach 

popołudniowych bywają przypadki, że brakuje miejsca dla podróżnych. 

Największe napełnienia są w przedziale między godziną 10 a 18. W godzinach 

9-10, jest mniejsze natężenie, po godzinie 18 również. Napełnienie jest bardzo 

duże, zainteresowanie też. Są kolejne propozycje rozszerzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Chciałem bardzo podziękować Zarządowi Transportu Miejskiego za tak szybką 

reakcję. W poprzedniej uchwale zapomnieliśmy o zasłużonych dawcach 

przeszczepu, a myślę, że należy uhonorować tych bohaterskich ludzi, którzy 

oddają innym własne organy.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Dobrze się stało, że te autobusy jeżdżą przez centrum Miasta. Na Komisji 

Gospodarki Komunalnej, rozmawialiśmy na ten temat, liczymy na to, że te 

autobusy w większym zakresie będą komunikować centrum. 

Odnośnie tych autobusów 0w i 0z, podniosłem takie zastrzeżenie, że autobusy 

w tej chwili przyjeżdżają pod Urząd Miasta i tu mają ostatni przystanek, czyli 

ktoś, kto by chciał jechać pod Katedrę musi wysiąść, wsiąść, poczekać i jechać 

dalej. Chodzi o to, żeby te autobusy przejeżdżały przez centrum, czyli żeby 

zarówno chętnych przywoziły jak i wywoziły. Tak jak kiedy autobus 20, jeździł 

spod dworca, pod dworzec. Pytanie, czy jest analogiczna możliwość, jeśli 

chodzi o te autobusy. Myślę, że to spowodowałoby, że byłyby bardziej 

funkcjonalne. 

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego pan Marian Sosnowski 

My w tej chwili eksperymentalnie założyliśmy taki czas i trasy. Wiemy, że są 

już nowe potrzeby. Zresztą był pan Radny na pierwszym kursie, którym 

przejechaliśmy. Dokonaliśmy pomiaru przebiegu i w tej chwili zależało nam, 

żeby podejść jak największą częstotliwością kursowania autobusów, żeby 

odejmować. Jest taka zasada, aby linia się sprawdziła, trzeba dać maksymalną 

ilość kursów. Natomiast, jeżeli będą gdzieś niewykorzystane, to wtedy 

ujmować. Natomiast wiemy już, że potrzeba, w okresie kiedy zafunkcjonują 
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ogródki piwne na Rynku, są już postulaty, że dlaczego dwudziesta, to jest żadna 

godzina, żeby to była 23, a nawet niektórzy chcą, żeby to była 3 godzina. 

Będziemy nad tym pracować, po to, żeby, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, 

aby ci wracający po piwie, nie łamali znaków drogowych, nie rozwalali koszy 

po ulicy, tylko wsiądą w autobus. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Trzeba się zastanowić, czy nie obić tych autobusów czymś. Ja chciałabym 

zwrócić państwa uwagę na bardzo ważną rzecz, o której wspomniał mój 

przedmówca, czyli że ZTM daje możliwość darmowych przejazdów, dla osób, 

które zdecydowały się, aby oddać swoje organy i pomóc innym ludziom. Ma to 

ogromne, w moim przekonaniu, znaczenie. Cieszę się, że są jeszcze media 

i mam nadzieję, że  to zostanie nagłośnione, a od razu powiem dlaczego. 

Ostatnie sondaże, i jakby raport a propos przeprowadzania przeszczepów 

w regionie świętokrzyskim, plasuje nasz region na niechlubnym, ostatnim 

miejscu. Dlatego każda akcja, każde zwrócenie uwagi na ten problem wydaje się 

dosłownie na miarę życia ludzi. Bardzo serdecznie za tą inicjatywę dziękuję. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/746/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/679/2012 z dnia 6.12.2012r. w sprawie 

ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych 

i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze 

użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu 

użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej. 

 

Do pkt. 9.12 

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik zarekomendował 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania 

z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

i dworców. 

Uchwała ma na celu korektę załączników ustalających nowe przystanki, ich 

lokalizacje, które nie zostały wymienione w dotychczasowych załącznikach nr 

1 i nr 2 do uchwały.  

 



 67 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 

Może troszkę obok tego projektu uchwały. Ja niejednokrotnie byłam świadkiem, 

takich oto zdarzeń, że przewoźnicy stając na przystankach autobusowych, bo 

tam będą, z tych przystanków autobusowych mogą korzystać, sytuacja wygląda 

tak, stoją trzy autobusy. Jeden to Orlik, drugi Muszkieter, trzeci inny, wszystkie 

duże. Podjeżdża autobus komunikacji miejskiej i nie ma możliwości zatrzymać 

się na przystanku. Autobus komunikacji miejskiej stoi tylko chwilę, wchodzą 

pasażerowie i autobus odjeżdża. Natomiast autobusy komunikacji dalekobieżnej 

przyjmują pieniądze za bilety i stoją tam i stoją. Byłam świadkiem dwóch 

niefajnych zdarzeń, kiedy autobus zatrzymał się na środku jezdni i ludzie 

lawirowali między samochodami, lub biegli przez trawnik, żeby dobiec do 

autobusu, który stał gdzieś hen, nie wiem ile metrów dalej, ale w każdym razie 

bardzo daleko. Takich sytuacji być nie może, coś trzeba z tym będzie zrobić. 

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik 
W pierwszym punkcie to nie jest dobry adres, jeśli chodzi o MZD. Tym 

niemniej jesteśmy w zespole, który te sprawy próbuje znormalizować. 

Spotykaliśmy się zarówno z Zarządem Transportu Miejskiego jak i Miejskim 

Przedsiębiorstwem Komunikacji i przede wszystkim służbami. Były wnioski na 

temat odseparowania, tam gdzie jest to możliwe z punktu widzenia komunikacji 

i bezpieczeństwa, odseparowanie przystanków przewoźników poza operatorem, 

czyli przewoźników poza MPK, alokacja ich w inne miejsce, żeby były jasno 

określone, gdzie kto się zatrzymuje. Takie alokacje i oznakowanie zostało 

wykonane między innymi na ulicy Tarnowskiej, na ulicy IX Wieków Kielc, na 

ulicy Żytniej. W tej chwili może to jest zaburzone przez prace inwestycyjne, 

które prowadzimy, tym niemniej powoli sytuacja wraca do poprzedniego 

standardu. Będą rozseparowane, tam gdzie jest to możliwe, natomiast reszta 

należy do służb porządkowych. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/747/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów 

i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. 
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Do pkt. 9.13 – 9.17 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
zarekomendował następujące projekty uchwał:  

 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana 

i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30; 

 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Brata 

Alberta w Kielcach; 

 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach; 

 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Florentyny 

Malskiej w Kielcach; 

 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku, w sprawie domów pomocy społecznej 

oraz ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej w Dzienniku 

Ustaw z dnia 07.02.2013, zachodzi konieczność aktualizacji podstawy prawnej 

statutów domów pomocy społecznej i Miejskiej Kuchni Cateringowej do 

nowych przepisów. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 30: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/748/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana 

i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach: 

Za    –  

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/749/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Brata 

Alberta w Kielcach. 
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III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/750/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Prof. 

Antoniego Kępińskiego w Kielcach. 

 

IV. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/751/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Florentyny 

Malskiej w Kielcach. 

 

V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Kuchni 

Cateringowej w Kielcach: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/752/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach. 

 

Do pkt. 9.18 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ma zapisany zestaw zadań, które samorząd powiatowy może 

realizować używając do tego pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Zadania te są zapisane w paragrafie 1 propozycji 

uchwały, którą rekomenduję. Jest tu przyjęta taka formuła, że proponuję, 

abyśmy przyjęli pełny zestaw tych zadań, zawartych w ustawie i nie ograniczali 

tego wykazu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/753/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w 2013 r. 

 

Do pkt. 9.19 

 

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego pan Szymon Mazurkiewicz 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola 

Olszewskiego. 

Nieruchomość jest nam niezbędna w celu realizacji planów rozwojowych, 

dokładnie z budową kolejnego inkubatora technologicznego. W obecnym 

brakuje nam już miejsca. Jeśli chodzi o środki na tą inwestycję, chcemy je 

pozyskać z oszczędności w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/754/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego. 

 

Do pkt. 9.20 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Ściegiennego. 

Jest to działka o wielkości 53 m
2
, pozostała po realizacji inwestycji drogowej. 

Sprzedaż nastąpi na poprawę sąsiedniej nieruchomości, umożliwiającej dojazd 

do niej. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/24/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Ściegiennego. 

 

Do pkt. 9.21 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Kryształowej (dz. nr 88/5). 

Analogiczna uchwała do dwóch z poprzedniej sesji. Sprzedaż na poprawę. 

Umożliwia dojazd do posesji od strony ulicy. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/756/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej (dz. nr 88/5). 

 

Do pkt. 9.22 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Radomskiej. 

Sprzedaż na rzecz Parafii Świętego Pawła w Kielcach. Jest to 409 m
2
. Szerokość 

niecałe 4 metry. Poprawi to warunki zagospodarowania działki, która jest 

w posiadaniu Parafii. Dodam, że ksiądz proboszcz, prosząc nas o to, prosił, żeby 

zwrócić uwagę na to, co Parafia zrobiła podczas budowania kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w ulicy Bęczkowskiej, żeby podłączyć całą zabudowę, 

która teraz przy ulicy Beczkowskiej powstaje, do sieci miejskiej. Wówczas 

parafia nieodpłatnie udostępniła grunt i część kolektorów wykonała na własny 

koszt. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/757/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Radomskiej. 

 

Do pkt. 9.23 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Kielce darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego. 

Dotyczy to pasa drogi wewnętrznej, który jest własnością Skarbu Państwa. 

Z uwagi na swoje położenie, jako przyszłej drogi wewnętrznej, zresztą obecnej 

też, powinien stanowić własność gminy.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/758/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Wojska 

Polskiego. 

 

Do pkt. 9.24 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu 

Państwa darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Leona Skibińskiego. 

Przedmiotem uchwały jest przejęcie przez gminę prawa własności od Skarbu 

Państwa. Jest to związane z wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców, 

w ten sposób, aby udział w gruncie mieli już we własności, a nie w użytkowaniu 

wieczystym. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 



 73 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    –  

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/759/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny prawa własności 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leona Skibińskiego. 

 

Do pkt. 9.25 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Cmentarnej (dz. nr 100/22). 

Jest to kawałek, który stanowić będzie krótki dojazd do nowobudowanej części 

cmentarza, którą pozyskujemy częściowo w drodze wykupów, częściowo 

w drodze wywłaszczeń.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/760/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Cmentarnej (dz. nr 100/22). 

 

Do pkt. 9.26 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagrodowej. 

Jak państwo pamiętają, na ubiegłej sesji, czy dwie sesje wstecz, nastąpiło 

wyrażenie zgody na włączenie nieruchomości położonej na Pakoszu do 

Kieleckiego Parku Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta 

nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z tą nieruchomością, stąd propozycja jej 

nabycia, w celu powiększenia jeszcze tego obszaru. Nieruchomość ma prawie 

hektar powierzchni. Chodzi o powiększenie miejsca przeznaczonego do 

zagospodarowania przez inwestora. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/761/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Zagrodowej. 

 

Do pkt. 9.27 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych 

w Kielcach przy ulicach: Łódzkiej, Hubalczyków i Karola Olszewskiego. 

Ta uchwała również dotyczy Parku Technologicznego, kolejna część gruntów 

przylegających do terenów obecnie Parku Technologicznego nabywana od 

Elektrociepłowni.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Panie dyrektorze, kto się zgłosił z możliwością wykupu? To znaczy, czy to KPT 

zaproponowało, że potrzebują tych terenów i chcemy wykupić czy to może PGE 

zaproponowało z kolei, że nie potrzebują tych terenów, więc może byśmy je 

kupili? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

KPT wystąpiło, czyli gmina wystąpiła do nich poprzez KPT z wnioskiem 

o nabycie tych terenów. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/762/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Łódzkiej, 

Hubalczyków i Karola Olszewskiego. 
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Do pkt. 9.28 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością stanowiącą własność Miasta Kielce na prawach powiatu. 

To zapobiegania przekładania większych kwot z kieszeni do kieszeni w ramach 

budżetu, znany już mechanizm. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/763/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Miasta Kielce na 

prawach powiatu. 

 

Do pkt. 9.29 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Projekt dotyczy nieruchomości pod garażem. Osoby, które to chcą dzierżawić, 

a w tej chwili wynajmują, ponieśli nakłady na te garaże i są ich własnością, 

w celu uregulowania tego stanu, zgodnie ze sztuką jest właśnie ta uchwała. 

Początkowo najemcy wnioskowali o możliwość wykupu tych garaży, jednak 

z uwagi na możliwie występujące w tym terenie inwestycje drogowe, może się 

okazać, że część z tego kompleksu garaży może być przeznaczona do usunięcia. 

Dlatego też propozycja wydzierżawienia, a nie sprzedaży. Jeżeli państwo 

podejmą tą uchwałę może się pojawić na następnych sesjach więcej projektów. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/764/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 9.30 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Stanisława Staszica. 

Projekt dotyczy wydzierżawienia na okres trzech lat parkingu przed kinem 

Moskwa. Jest to umowa, którą przejęliśmy wraz z własnością, którą nabyliśmy 

od osób fizycznych. W takim przypadku i wskutek braku zabudowania tej 

nieruchomości, nie może być zastosowana uchwała o zasadach, stąd propozycja 

i przyjście do Rady z takim projektem. Są tam też względy społeczne, o których 

wspominałem na Komisji Gospodarki Komunalnej, więc bardzo proszę 

o podjęcie tej uchwały. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ja nie jestem członkiem Komisji i chciałbym zapytać co to za względy 

społeczne zadecydowały o postawieniu tej uchwały? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 
Najemcy tego parkingu, są to starsi ludzie, którzy zajmują się opieką nad bardzo 

poważnie chorym dzieckiem. Nie jest to ich jedyne źródło utrzymania, to trzeba 

uczciwie powiedzieć. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/765/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Stanisława Staszica. 
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Do pkt. 9.31 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Podgórskiej. 

Tu jest o tyle podobna sytuacja, że uchwała nie mieści się w uchwale o zasadach 

ze względu na brak zabudowy, natomiast jest to wydzierżawienie tylko do końca 

tego roku z uwagi na możliwość przebudowy kawałka drogi przylegającej do tej 

działki. Jest to niewielki pasek gruntu. Dzierżawcy mają swoją nieruchomość po 

drugiej stronie drogi a ten pasek dzierżawią pod parking.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/766/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Podgórskiej. 

 

Do pkt. 9.32 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 

Gminę Kielce lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Kielcach przy 

ulicy Gagarina 12. 

Uchwała dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, przy przeznaczeniu 

pieniędzy ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy. Sprawa była przedmiotem 

obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie uzyskała pozytywną opinię. Stąd 

w kwestii formalnej i ostatecznej decyzji przyjście do państwa z taką 

propozycją.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Po raz kolejny procedujemy nad taką uchwałą. Ja przeczytałem uzasadnienie, 

pamiętam nasze dyskusje w poprzednich przypadkach tego typu uchwał. Ja nie 

ukrywam, że jestem absolutnie przeciwny podejmowaniu tej uchwały. To jest 

zwrot bonifikaty w kwocie 92.000 zł. Tymczasem państwo nabyli to mieszkanie 

26 stycznia 2012 roku a budowa tej nieruchomości, na którą później świadczyli, 

że zostały przeznaczone pieniądze, została podjęta 6 września 2011 roku. Czyli 

prawie pół roku wcześniej państwo zaczęli budowę domu i przeznaczyli to na 



 78 

wykończenie tego domu. Ja pamiętam taką dyskusję nad tego typu uchwałami. 

Nad tego typu uchwałą, gdzie była bardzo podobna sytuacja, namawiałem wtedy 

Prezydenta do tego, żeby na sesji stanęła ta uchwała, żeby Radni mieli prawo 

wypowiedzieć się, Władze Miasta nawet nie zechciały złożyć takiej uchwały na 

sesji. Ja państwa bardzo proszę, żebyśmy ustalili sobie jasny i bardzo wyraźny 

tryb podejmowania decyzji i procedowania nad tego typu uchwałami. Proszę mi 

wierzyć, to jest sto tysięcy złotych. To nie jest dziesięć czy dwadzieścia tysięcy 

złotych, tylko sto tysięcy złotych. Państwo budują dom w Bolminie. Mogę tu 

poruszać wszystkie fakty, dlatego że Wydział Nieruchomości powołuje się na 

wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie artykułu 5 

ustawy o ochronie danych osobowych, więc rozmawiamy o przypadku. Sto 

tysięcy złotych, jeśli kogoś to interesuje, jest tu pełne uzasadnienie, mogę 

państwu udostępnić. Ja osobiście namawiam państwa, żebyśmy odrzucili tą 

uchwałę. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Ja w sumie też, mam pewnego rodzaju rozważania na temat takich przypadków. 

To zresztą było wskazywane wcześniej też. To co mnie porusza najbardziej 

w tym wszystkim to chyba fakt, że dysponujemy pieniędzmi kielczan, a jakby 

wyprowadzamy te pieniądze poza gminę, bo mieszkańcy ci przestają być 

mieszkańcami Kielc. To już nie pierwszy taki przypadek. Obawiam się, że my 

decydując i zgadzając się na takie rozwiązania, po prostu dajemy szansę 

pozyskiwania pieniędzy jakby w konkretnym celu, czyli tak naprawdę 

wyprowadzenia się z Miasta Kielce. Uwierzcie mi państwo, gdyby ta osoba 

zainwestowała w dom w Kielcach, miałabym do tego inne podejście, natomiast 

w tej sytuacji wydaje mi się, że my jako organ stanowiący w Mieście prawo 

i starający się dysponować pieniędzmi mieszkańców w sposób rozsądny 

i racjonalny, musimy się też zastanawiać nad konsekwencjami podejmowanych 

również indywidualnych decyzji. To jest taka indywidualna decyzja, któraś 

z kolei, która, w moim przekonaniu, taka sytuacja powinna mieć oczywiście 

możliwość bycia, możemy dawać takie upusty, ale wtedy, kiedy jesteśmy pewni, 

że to ma sens z punktu widzenia ogółu naszej społeczności. Mam wrażenie, że 

takie nasze decyzje, zezwalające na takie precedensy, nie stanowią pozytywnych 

rozwiązań dla ogółu naszej społeczności.  

 

Radny Robert Siejka 

To nie jest precedens Kasiu, tylko to jest już pewna norma. Ja przed tą normą 

ostrzegałem i to jakieś dwa lata temu. Toczyliśmy dyskusję przy okazji jednego 

z takich przypadków i mówiłem, że jeśli Rada, bo oczywiście wszystko jest 

zgodne z prawem i z ustawą, to rada ma się wypowiedzieć, czy wyraża zgodę 

czy nie. Nie musimy tu sobie niczego stwarzać, po prostu każdy przypadek jest 

indywidualny i można do niego indywidualnie podchodzić. Ja się tylko cieszę, 

że Mariusz Goraj zmienił zdanie, bo wtedy stał po przeciwnej stronie niż ja. Ja 
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byłem ortodoksyjnie przeciwny takiemu, jak wówczas używałem słowa – 

wywianowaniu podatnika, który od nas odchodzi. Ta dyskusja wraca i ona 

będzie wracała przy każdym takim przypadku, który nie będzie miał 

uzasadnienia typowo społecznego, socjalnego, gdzie faktycznie komuś się 

krzywda dzieje. Ale tak naprawdę, to dajemy sto tysięcy lekką ręką komuś, kto 

opuszcza nasze Miasto i buduje się w innej gminie.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Drogi Robercie. Meine Liebe. Od samego początku moje zdanie w zakresie 

dwóch wzorów uchwał, że tak je nazwę, jest niezmienne. Jeden wzór uchwały to 

sprzedaż lokali użytkowych pozostających w mieniu komunalnym, 

pozostających mieniem komunalnym w centrum Kielc. Po drugie uchwały 

dotyczące zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty, dlatego, że ja też jestem 

przeciwny wywianowywaniu kosztem innych mieszkańców. To jednak obniża 

wartość tego, naszego zasobu. Jeszcze w tym trybie, zrezygnuję z następnego 

głosu, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że państwo wystąpili o zgodę na zwrot 

bonifikaty dziewięć miesięcy po uzyskaniu tej bonifikaty, to mieszkanie 

sprzedali. Dziewięć miesięcy, ustawa mówi o pięciu latach.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa 

Po pierwsze dyskutowaliśmy o tej sprawie na Komisji Gospodarki Komunalnej 

i chyba wszyscy Radni z Komisji przyjrzeliśmy się temu przypadkowi i wszyscy 

Radni, którzy byli na Komisji, ze wszystkich klubów, podjęli taką decyzję, żeby 

rekomendować to. Druga sprawa do pana Radnego Goraja, bo troszeczkę mnie 

zdenerwował. Pamiętam telefon od pana Goraja, jak taki pan, oczywiście są 

dane osobowe i nie mogę, pan może podać nazwisko, żeby go przyjąć właśnie 

w takiej sprawie. On jest przeciwko ale tego pana trzeba przyjąć w takiej 

sprawie.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Wyjaśnię tutaj pewne meandry intelektualne panu Radnemu Burzawie. Otóż 

panie Radny, ja ze względu na to, usztywniłem swoje stanowisko, dlatego, że 

już dawno zostałem pozbawiony złudzeń, że to Rada decyduje o tym, komu taką 

bonifikatę przyznano a komu nie. To urzędnicy decydują, komu będziemy mieli 

szansę rozważyć ten przypadek i pan o tym doskonale wie. Dlatego właśnie 

jestem przeciwko udzielaniu jakichkolwiek bonifikat, bo de facto to nie Rada 

decyduje o tym, tylko urzędnicy miejscy, o tym czy taką uchwałę na Radę 

skierują, czy nie.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa 

To bardzo proszę pana Radnego, żeby już nigdy w takich przypadkach do mnie 

nie dzwonił, żeby takich państwa przyjmować. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Ciekawa dyskusja się rozpoczęła. Ja przyznam się, że nie jestem tak 

ortodoksyjny jak Radny Siejka, który twierdzi, że trzeba wykluczyć wszystkich, 

chociaż bywa też tam element społeczny. Myślę, że w takich zdecydowanie 

społecznych sprawach, kiedy możemy zrobić komuś krzywdę, można 

uwzględnić zwrot bonifikaty. Natomiast w tym przypadku, konia z rzędem 

temu, kto udowodni, ale udowodni, a nie będzie emocjonalnie wypowiadał 

swoje racje, że to jest uzasadnione. Państwo sprzedali mieszkanie, tak jak już tu 

koledzy zauważyli po dziewięciu miesiącach, wcześniej rozpoczęli budowę 

domu. Myślę, że ten dom był praktycznie na ukończeniu. Fajnie jest dostać 

prezent o Miasta Kielce. Być może jesteśmy na tyle bogatym Miastem, żeby 

zamiast remontować chodniki i budować nowe parkingi, rozdawać pieniądze 

osobom, które się wyprowadzają. A nawet gdyby się nie wyprowadzali , to nie 

jest jeszcze powód, żeby rozdawać środki publiczne. Ja apeluję tu do pana 

dyrektora, żeby z większą wstrzemięźliwością po pierwsze przedkładał na 

Komisję i dla Radnych tego typu uchwały, żeby analiza jakaś była. Z tego 

uzasadnienia wprost wynika, że państwo mieli plan i go wykonali. Wybudowali 

dom i zarobili na mieszkaniu, które najpierw kupili z bonifikatą, a później, po 

dziewięciu miesiącach sprzedali. To jest jedna uwaga, jakby generalna. Drugie 

pytanie do Radnego Burzawy, rozumiem, że poprzednik, ten o którego zabiegał 

Mariusz Goraj, był kolegą Mariusza Goraja? Pan w tej chwili zabiega o coś 

zupełnie innego, czy to jest pana kolega? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Panowie, proponuję, żebyście wyszli na korytarz i się dogadali. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa  

Zostawiam to bez komentarza. Ci państwo przyszli do nas na Komisję, 

przedstawili sprawę, członkowie Komisji wysłuchali ich i wszyscy członkowie 

Komisji, również Radny z Klubu PiS, zagłosował za tym. Mogliście panowie 

pewne rzeczy ustalić. To nie jest mój kolega. Jeżeli ktoś przychodzi na Komisję, 

mam obowiązek żeby go wysłuchać i podjąć decyzję. Tak samo, pan dyrektor 

ma obowiązek, jeżeli ktoś złoży taki wniosek, to ma obowiązek przedstawić go 

Komisji. Nie może go wrzucić do szuflady.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Proszę Radnych o niestosowanie podjazdów. Bo nie jest dziś tak bardzo ślisko. 

Ja patrzę na tytuł: podjęcie uchwały nie w sprawie kolegi Kwiatkowskiego, 

kolegi Burzawy, bo to nie jest kolega Burzawy, ani mój, ani nawet nie pamiętam 

jak się człowiek nazywa. Natomiast jest taki układ. Pamiętajmy o tym, że nie 

można tak mówić, że to urzędnicy dają takie tematy uchwały. Nie, panie Radny 

Mariuszu Goraju. Urzędnicy przygotują wszystkie uchwały, nie tylko o lokalach 

mieszkalnych, więc nie można się tylko odnosić do lokali mieszkalnych. To 



 81 

Rada przegłosowała taką uchwałę i jak pamiętam ona dalej obowiązuje. Mogę 

zapewnić jedno, że zawsze się przyglądamy, szczególnie pan Przewodniczący 

Burzawa, ja go w tym wspomagam, jeśli nie ma racji to głosujemy inaczej. 

W tym przypadku nie widzę tu żadnych machlojek, powtarzam żadnych 

machlojek. Pieniądze zostały przeznaczone na wybudowanie mieszkania i ktoś 

mieszkanie znowu ma, na które bardzo czekał. Ja nie doszukiwałbym się tutaj 

żadnych podtekstów. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Nawiąże do wypowiedzi Radnego Karysia, że ja się właśnie nie zgodzę, że pan 

dyrektor powinien selekcjonować i wybierać, które sprawy nam będzie 

przedstawiał. Tak mówi prawo, że to jednak Rada w swojej zbiorowej mądrości 

może o tym decydować. Natomiast ja też do pana Radnego Burzawy, jak ja 

pamiętam, że my tą sprawę mieliśmy na Komisji Gospodarki Komunalnej, ci 

państwo byli gośćmi na Komisji i nie będę kwestionować tego, że być może 

była jednogłośnie pozytywna opinia do tej uchwały, ale ja, bijąc się w pierś, 

może pan Przewodniczący byłby w stanie przypomnieć co takiego 

specyficznego, jeśli było coś specyficznego w tym przypadku, właśnie ta strona 

społeczna, o której ja w tym momencie nie pamiętam, i na przykład krzywdzimy 

państwa pokazując tylko te fakty, które mogłyby świadczyć, że dajemy im 

prezent na nową drogę życia poza Miastem Kielce.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Ja w trybie ad vocem do pani Radnej, która nie zgodziła się ze mną. Ja pozwolę 

sobie nie zgodzić się z nią. Przynajmniej ja tak to odbieram. Jeżeli, przy dużym 

szacunku i wielkiej estymie w stosunku do pana Dyrektora, jeżeli ktoś 

przygotowuje, a ktoś musi przygotować uzasadnienie, i jeżeli to uzasadnienie 

jest za podjęciem danej uchwały, to nie jest to rola bierna, to jest rola aktywna. 

Ja bym zrozumiał, gdybyśmy kiedyś dostali uzasadnienie takiej uchwały 

z negatywną opinią, ale w takim układzie, zawsze dyrektor, czy ten dyrektor, 

czy może inny dyrektor, przygotowuje argumenty za. Nie można tu mówić 

o tym, że to jest automat. Automatu tutaj nie ma, natomiast wydaje mi się 

jednak, że w przypadkach nieuzasadnionych dyrektor każdego Wydziału ma 

prawo. 

 

Radny Oleg Magdziarz 

Chciałem zapytać pana Dyrektora, żeby pan Dyrektor w jednym zdaniu 

odpowiedział, czy wszystkie wnioski o żądanie bonifikaty są stawiane na Radę, 

czy nie.  
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Panie Mariuszu wyczerpał pan już wszelkie możliwości wypowiedzi w tym 

punkcie obrad. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Chciałem tylko powiedzieć co ja wiem na ten temat 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

To już wszyscy wiedzą. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 

Na początku były z tego typu sytuacjami problemy. Ponieważ ustawa w tym 

przepisie akurat, jak w żadnym innym, daje kompetencje Radzie do rozpatrzenia 

takich sytuacji, więc po pewnych dotarciach się w ramach Komisji, doszliśmy 

do takiego stanowiska, że jeżeli ktoś ma problem z tego typu sytuacją, 

przychodzi na Komisję, przedstawia swoją sprawę. Ja oczywiście mogę wtedy 

też mieć takie lub inne zdanie, z punktu widzenia formalno – prawnego. Jeżeli 

Komisja zajmie stanowisko za, wówczas my przygotowujemy uchwałę na Sesję. 

Jeżeli Komisja będzie przeciw, takiej uchwały nie ma. Wypracowaliśmy to 

wspólnie z Komisją po to, żeby nie roztrząsać każdego konkretnego przypadku 

na sesji. Odnośnie tego, co skłoniło Komisję żeby ta sprawa stanęła na sesji, 

w tym przypadku, wygląda to w ten sposób, że ci państwo rozpoczęli budowę 

faktycznie wcześniej. Tak to wygląda. Zaciągnęli kredyt na tą kwotę, licząc, że 

sprzedając mieszkanie będą mogli pokryć część kredytu. Natomiast budowę 

zakończyli po sprzedaży tej nieruchomości, wykańczając ten dom i spłacając 

część kredytu.  

 

Radny Oleg Magdziarz 

To ja jeszcze raz chciałem zapytać. Skoro leży w gestii Rady decydowanie, 

a w gestii Komisji leży tylko opiniowanie, to na dobrą sprawę nie ma na 

przykład negatywnej opinii Komisji, Rada mogłaby się zgodzić na jakiś 

wniosek, czy my przypadkiem nie łamiemy prawa, nie stawiając takich 

wniosków na sesję, a opierając się tylko na Komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Być może rzeczywiście ta dyskusja jest nad wyraz burzliwa w temacie, w który 

być może nie jest tak istotny, ale myślę, że wykształcimy w tym momencie 

jakieś zasady, które być może nam pomogą w dalszym procedowaniu tego typu 

spraw. Pan dyrektor słusznie zauważył, że kupiono mieszkanie, wykończono 

dom i chcąc spłacić ten kredyt, sprzedano mieszkanie. W tym wszystkim 

brakuje mi jednego. Jeżeli tak, jeżeli sprzedano to mieszkanie, bo właściciele na 

pewno sobie zdawali sprawę, że uzyskali dużą bonifikatę, to dlaczego jeszcze, 
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na ile to było racjonalne i uczciwe, że w tej chwili żądają zwrotu bonifikaty. Nie 

czarujmy się, to jest po prostu wyłudzenie w pewnym momencie, w pewnym 

sensie, może za daleko posunąłem się, ale jednak narażenie Miasta na straty 

i dość. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

W większości przypadków, ja jestem w tej Komisji, odrzucamy takie wnioski. 

Ta kobieta straciła pracę. Nie ma tu żadnych machlojek. Nie ma tu żadnej 

koleżeńskości, rodzinnych układów itd. Odnoszą się do słów kolegi Magdziarza, 

oczywiście, że Radni w Komisji opiniują, ale Radni w swoje całej przewadze 

mogą każdą uchwałę przegłosować pozytywną na negatywną i odwrotnie 

negatywną na pozytywną. Tu nie ma nic dziwnego. Prosiłbym, by skończyć tą 

dyskusję, głosujecie jak chcecie. Ja mam swoje zdanie. Każdy ma swój rozum 

i niech głosuje jak chce.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 8 

Przeciw   – 13 

Wstrzymało się  – 3 

Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 

Gminę Kielce lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Kielcach przy 

ulicy Gagarina 12. 

 

Do pkt. 9.33 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego pan Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3: 

Ostrogórka – Wojska Polskiego”. 

Ponieważ ten plan był już przedmiotem wielu dyskusji postaram się skrócić 

wypowiedź będąc przygotowanym do odpowiedzi na wszelkie pytanie 

i rozwiania wszelkich wątpliwości. W żadnym planie, jak dotąd, nie robiliśmy 

tak dokładnych i tak głębokich analiz krajobrazowych, środowiskowych, 

z użyciem technik 3D, modelowania itd. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Panie dyrektorze, ponieważ pojawili się na sali przedstawiciele mieszkańców, 

proszę, żeby pan przerwał teraz swoją wypowiedź, a panów zapraszam do 
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zabrania głosu. Przypominając o czasie dziesięciu minut na przedstawienie 

swoich stanowisk. 

 

Józef Wołoszyn przedstawiciel mieszkańców 

Zmiana numer 7 Studium, uchwalona przez Radę za drugim podejściem, nie jest 

aktem prawa miejscowego, a więc nie może być zaskarżana. Czyli, my byliśmy 

bezbronni, mimo, że w tym studium było bardzo dużo nieprawidłowości. 

Studium to, zostało sporządzone pod potrzeby nowego inwestora budowy 

mieszkań na obszarze Kielce Wschód Obszar III.3: Ostrogórka – Wojska 

Polskiego. Skoro nie jest aktem prawnym, prawa miejscowego, a więc nie 

stanowi podstawy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, 

właśnie to Studium, a plan przedstawiony jest oparty przede wszystkim 

o zapisy, jakie są rzeczywiście w Studium. Podstawą do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego każdego osiedla jest obowiązująca ustawa 

o planowaniu przestrzennym. Artykuł 61, ustęp 1 mówi, że wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia 

następujących warunków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, 

jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących 

nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy 

oraz intensywności wykorzystania terenu; 

Wysoka Rado, przedstawiony projekt zagospodarowania przestrzennego, nie 

spełnia tych warunków. Więc jest niezgodny z ustawą o planowaniu 

przestrzennym. Wnoszę więc o jego oddalenie i nakazanie stronom dokonania 

wspólnych uzgodnień i wypracowania propozycji w miarę korzystnych dla obu 

stron. 

Panie Przewodniczący, ponieważ ma więcej do powiedzenia człowiek, który jest 

architektem i w tym urzędzie długie lata pracował, jednocześnie jest 

wiceprezesem Stowarzyszenia, pan Kumor, to poproszę, żeby resztę minut 

wykorzystał do podniesienia całych cennych materiałów.  

 

Zygmunt Kumor przedstawiciel mieszkańców 

Wysoka Rado, przedłożony dzisiaj pod obrady Wysokiej Rady miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Ostrogórka – Wojska Polskiego, narusza 

zasady ładu przestrzennego, zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę 

dobrego sąsiedztwa. Ustalenia tego planu zagrażają zdrowiu i życiu 

mieszkańców osiedla, zagrażają bezpieczeństwu ludzi i ich mienia, jak również 

bezpodstawnie ograniczają prawo własności. Ustalenia te, degradują kulturowy, 

chroniony krajobraz, degradują naturalne przyrodniczo środowisko, a wszystko 

to jest sprzeczne z artykułem 1 ustawy o planowaniu przestrzennym. W naszych 

uwagach do tego planu, między innymi wykazaliśmy, że w aktualnej sytuacji 
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mieszkaniowej w Kielcach nie ma żadnego uzasadnienia żeby tutaj, w dodatku 

na peryferiach Miasta podnosić wskaźniki intensywności zabudowy 

i wprowadzać wysoką, wielorodzinną zabudowę, tylko wnioskowaną przez 

inwestora – Kolporter. Jest więcej niż pewne, że takie ustalenia są tutaj tylko 

możliwe, że  dla tego terenu nie obowiązywał żaden wcześniejszy plan 

miejscowy. Takie i podobne przypadki w Polsce zostały ujawnione 

w materiałach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli zamieszczonych 

w Polityce, gdzie między innymi stwierdzono: jeśli planu nie ma, los inwestycji 

leży w dużym stopniu w rękach lokalnych włodarzy. Przy braku planu można 

postawić wielkie bloki w kameralnym, niewysokim osiedlu i wycisnąć z działki 

więcej pieniędzy. Grunty bez planów wydane są w praktyce na łup inwestorów. 

Jesteśmy przekonani, że projektowana w przedmiotowym miejscowym planie 

zabudowa Kolportera została ustalona na podobnych, lub nawet identycznych 

mechanizmach. Jedną z podstawowych uwag, jakie wnosiliśmy do 

przedmiotowego planu jest wniosek o kompromisowe rozwiązanie zabudowy 

Kolportera przylegającej do ulicy Andersa i ulicy Domki, na przysługującej nam 

zasadzie dobrego sąsiedztwa. Wnosimy, aby po drugiej stronie tych ulic powstał 

rząd domków jednorodzinnych a na pozostałej, zasadniczej części terenu 

Kolportera powstała czterokondygnacyjna zabudowa wielorodzinna z wysokimi 

dachami oraz nieuciążliwe usługi podstawowe. Uważamy, że takie 

kompromisowe rozwiązanie powinno zadowolić wszystkich, jest uczciwe 

i sprawiedliwe, tym bardziej, że nie spowoduje to większego uszczerbku 

w inwestycyjnych zamiarach Kolportera, a dla nas w pewnym stopniu 

stanowiłoby usankcjonowanie tego, co tutaj posiadamy oraz również w pewnym 

stopniu byłoby to spełnieniem naszych marzeń zamieszkiwania dalej 

w jednorodzinnej zabudowie. Za powstaniem zabudowy na zasadzie dobrego 

sąsiedztwa jest również fakt, że i prawnie i aktualnie, na dziś, cały teren 

Kolportera przewidziany jest pod jednorodzinne budownictwo, na podstawie 

obowiązującej jeszcze decyzji Prezydenta Miasta Kielce o warunkach zabudowy 

z 2003 roku. Decyzja ta i jej ustalenia obowiązujące może stracić ważność tylko 

w przypadku uchwalenia dzisiaj przez Wysoką Radę przedłożonego 

miejscowego planu. Podkreślam to z tego względu, że my tutaj nie występujemy 

w roli tych, którzy chcą łamać prawo, ale wręcz przeciwnie. My chcemy prawo, 

które tu obowiązuje bronić i utrzymać. Miejscową ludność bulwersuje fakt, że 

nam się odmawia zabudowy na zasadzie dobrego sąsiedztwa, podczas gdy na 

obszarze miejscowego planu Władze Miasta wydały bezprawnie dwóm 

deweloperom zezwolenia budowlane na budynek wielorodzinnych bloków 

z usługami na terenach jednorodzinnej zabudowy. Tutaj Władze Miasta, wbrew 

prawu pozwalają deweloperom na wszystko. Bloki te zostały już wybudowane, 

wybudowane w pewnym sensie, bo przecież prawo nie działa wstecz, budowa 

tych dwóch bloków prawnie zostałaby usankcjonowana, gdyby, również dzisiaj, 

Wysoka Rada uchwaliła przedmiotowy miejscowy plan. Drugi, niemniej 

ważnym dla nas, a odrzucony przez Władze Miasta wnioskiem jest wniosek 
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o rezygnację z obsługi komunikacyjnej osiedla Kolportera z istniejących ulic 

Domki i Andersa, które nie spełniają podstawowych parametrów dróg 

publicznych, nie mogą pełnić w żadnym wypadku takiej funkcji. Ulica Domki 

wybudowana po zmienionej trasie, w niewyjaśnionych okolicznościach w 2008 

roku, jak się okazuje to tylko na potrzeby ustaleń zmienionego studium 

i miejscowego planu, bez pozwolenia i koniecznej oceny oddziaływania na 

środowisko, prawdopodobnie ze środków Kolportera. W trakcie budowy jezdni 

tej ulicy przybliżono do budynków poniżej wymaganych 6 metrów, a w jednym 

miejscu odległość ta wynosi zaledwie 2,05 metra. Jest to niezgodne z art. 43 

ustawy o drogach publicznych. Z kolej nieprzejezdna, bo z zawrotką ulica 

Andersa jest drogą lokalną i nie może być przemianowana na drogę publiczną 

ogólnodostępną z uwagi na istniejące zjazdy do posesji, które są sprzeczne 

z wymogami w tym zakresie z paragrafem 79 rozporządzenia Ministra 

Transportu. Ale tutaj władze Miasta, celem obrony komercyjnych interesów 

Kolportera podają kłamliwie, że ulica Andersa jest drogą publiczną 

i ogólnodostępną. Jest to nieuczciwe w stosunku do tych ludzi, którzy być może 

z tego powodu będą ponosić niesłuszne konsekwencje. Ustalenie o takiej 

obsłudze komunikacyjnej nie tylko jest urbanistycznym absurdem, ale w jego 

konsekwencji zostaną zagrożone podstawowe warunki życiowe mieszkańców 

poprzez narażenie ich na hałas, wibracje oraz zanieczyszczone powietrze 

tysiącami samochodów dojeżdżających do osiedla Kolportera. Po prostu, nasze 

osiedla zostaną odcięte od świata, ponieważ nikt przez te ulice, a przede dzieci, 

nie przejdą bezpiecznie na drugą stronę. Takie ustalenie jest sprzeczne 

z artykułem 54 Konstytucji Rzeczypospolitej, dlatego, że w świetle wykładni 

sądów administracyjnych narażenie ludzi na emisję stanowi ograniczenie prawa 

własności. Jak również artykuł 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o dostępie do informacji. Te dyskryminacyjne, bezprawne ustalenia 

spowodowały wśród mieszkańców osiedla liczne, wielkie poruszenie 

i rozgoryczenie, co w dramatyczny sposób wyrazili na spotkaniu z władzami 

Miasta na ten temat, gdzie na sali padły głosy: „zrobicie to ale po naszych 

trupach”. Umiera się i to podobno słodko, za ojczyznę, ale nikt tutaj nie ma 

zamiaru umierać dla zysku dewelopera. Podobnie, nie do przyjęcia jest ustalona 

droga lokalna. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Bardzo proszę o konkluzję, czas wypowiedzi dobiega końca. 

 

Zygmunt Kumor przedstawiciel mieszkańców 

Trudno to przedstawić, bo tu jest tyle problemów, że nawet gdyby to skrótowo 

podać, żeby Radni mieli jakąś możliwość na ten temat zdania, to ja nie jestem 

w stanie. 

Podobnie, nie do przyjęcia jest ustalona droga lokalna o symbolu KDL2, a na 

pewno jej połączenie do drogi KDZ1. Połączenie to, zostało poprowadzone 
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przez środek działek rodziny Pawlików, przez co pozostałe skrawki tych 

działek, ze względu na ich wielkość absolutnie nie nadają się pod zabudowę. 

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że ta rodzina faktycznie została 

wydziedziczona. To samo dotyczy działki pani Banasik. Ci, skrzywdzeni ludzie, 

również z nadzieją liczą na pomoc Wysokiej Rady. 

Również bardzo wadliwe jest rozwiązanie dróg KDD4 i KDD13, które powinny 

być połączone z drogą KDD3. Również ciąg pieszy KJPJ1 musi być skrócony, 

ponieważ nie może przebiegać w odległości 2 metry od istniejących tam 

domów. W miejsce jego, winien być ustalony ciąg pieszo jezdny. Kolejną 

sprawą, na którą chcę zwrócić uwagę Wysokiej Radzie jest występowanie na 

terenie Kolportera uskoku tektonicznego, groźnego dla otoczenia, ponieważ 

emituje szkodliwe dla zdrowia promieniowanie jonizujące pierwiastków, jak 

również emituje rakotwórczy gaz radon. Pozwolę sobie przytoczyć fragment 

prasowego artykułu na ten temat, mianowicie: „Rakotwórczy, mogący 

powodować osteoporozę radon w stężeniach przekraczających dopuszczalne 

normy, wykryli na Ostrogórce kieleccy naukowcy.”. Dalej: „zgodnie 

z zaleceniami Światowej Rady Zdrowia, dopuszczalne stężenie radony 

wewnątrz budynków nie powinno przekraczać 200 Bekereli. Nie wywołujmy 

paniki, potrzebne są kolejne badania, mówi pan Robert Urbański dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska.”. Jeszcze dalszy cytat: „zdaniem autorów 

raportu wyniki badań należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu planu 

zagospodarowania przestrzennego”. Według nas, Władze Miasta 

w nieodpowiedzialny sposób rozwiązały ten problem, mianowicie zlecili nowe 

badania krakowskim naukowcom, według których na Ostrogórce tak wielkiego 

zagrożenia radonowego nie ma, określając wyniki swoich badań jako końcowe. 

Uważam, że tutaj nie można mówić o czymś końcowym, bo są to siły natury, 

które ujawniają się z różną mocą i w zależności od pory roku. Na takiej 

podstawie, Władze Miasta w ogóle nie uwzględniły w planie miejscowym 

istnienia uskoku tektonicznego, nie patrząc na śmiertelne zagrożenie dla 

mieszkańców bloków, czy dzieci w przedszkolu. Nieuwzględnienie w planie 

miejscowym uskoku tektonicznego jest niezgodne z zarządzeniem Prezesa 

Państwowej Atomistyki z dnia 30 marca 1988 roku. Następną sprawą, która 

budzi nasze zastrzeżenia jest zabudowa jednorodzinna szeregowa, oparta na 

istniejącym podziale gruntów rolnych, a więc niezgodna z ustaleniami studium 

miasta z 2002 roku, które na tym terenie przewiduje scalenia i nowe podziały. 

Bulwersująca jest sprawa korytarza ekologicznego, którego faktycznie niema, 

a Władze Miasta bezpodstawnie wyłączają spod zabudowy tereny pod ten cel. 

Jest to konstytucyjne naruszenie praw własności. Władze Miasta twierdzą, że 

ten korytarz ekologiczny został ustalony przez uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustalania Kieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, co jak się okazało jest nieprawdą, bo nikt w Urzędzie 

Marszałkowskim o takim korytarzu nie wie. Również nieprawdą okazało się, że 

niby pod ten korytarz wyłączone są tereny rolników spod zabudowy sąsiadującej 
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gminy Daleszyce. Tam też nikt nie wie o takim korytarzu. Na przykład, pod ten 

cel zabiera się działkę rodzinie pani Cieplickiej. Wysoka Rado, gdyby doszło do 

realizacji tego osiedla to nie tylko my mieszkańcy stracilibyśmy bardzo wiele, 

ale również straciłoby dużo Miasto Kielce. Chociażby w dziedzinie rozwoju 

turystyki, jaka korzystnie rysuje się za sprawą udanego obiektu, jakim jest 

Geopark. Warunkiem tego, aby tak było, jest zachowanie otaczającego 

unikatowego krajobrazu, zagrożonego budową osiedla Kolportera. Wysoka 

Rado, myślę, że w mojej krótkiej wypowiedzi, wykazałem, jak wielkie 

zagrożenie może spotkać mieszkańców naszego osiedla w przypadku 

uchwalenia przedmiotowego, miejscowego planu. Dlatego wnoszę o jego 

odrzucenie oraz o uwzględnienie naszych postulatów. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani 

Joanna Winiarska 

Od ostatniej sesji, kiedy dyskutowaliśmy odnośnie zmiany Studium w terenie 

Ostrogórki, odbyłam wiele spotkań, wiele rozmów zarówno z mieszkańcami 

Ostrogórki, jak również z centrum Miasta. Powiem szczerze, że moje 

spostrzeżenie, moje zdanie na ten temat zupełnie się zmieniło. Po prostu, dziś 

będę głosowała za podjęciem tej uchwały, w szczególności dlatego, że ten plan 

uwalnia ogromne tereny pod zabudowę jednorodzinną, pod zabudowę tak 

bardzo oczekiwaną przez kielczan. Co więcej, pozwoli on również prywatnym 

właścicielom lepiej i w sposób uporządkowany wykorzystać tereny, które od 

pokoleń są ich własnością.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

W trakcie prac nad uchwaleniem Studium zagospodarowania przestrzennego 

wyrażałem wielokrotnie swoją opinię. Byłem przeciwko. Było przeciwko 

dlatego, że w miejsce, gdzie była przewidziana niska zabudowa, 

a przypominam, że spółka Kolporter kupiła teren od agencji mienia wojskowego 

pod niską zabudowę, to nie ograniczałoby rozwoju tamtych obszarów, a wręcz 

odwrotnie powodowałoby rozwój w już istniejącej formie. Takie rozwiązanie 

jak najbardziej aprobuję i popieram. Natomiast wprowadzenie tam wysokiej 

zabudowy, bo trzeba powiedzieć jest taką, powoduje to wszystko, co tutaj pan 

wcześniej powiedział, ja się nie będę powtarzał. Rozmawiałem z jednym 

z deweloperów kieleckich, pytałem czy przystępował do procedury związanej 

z kupnem tych terenów. Powiedział wprost, to były tereny pod niską zabudowę, 

domki jednorodzinne, mnie to nie interesowało. W związku z powyższym, jeżeli 

Rada podejmie uchwałę i przyjmie projekt planu przestrzennego 

zagospodarowania, to ja mam pytanie, czy na skutek przyjęcia tego planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego, nastąpi wzrost, bez wątpienia, 

terenów, które kupiła spółka Kolporter? Czy w związku z tym będzie naliczona 

kwota adiacencka? I na zakończenie proszę spójrzcie państwo, jak jedziecie 
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ulicą Tarnowską, jak wygląda na tle góry albo góra na tle budynków przyszłego 

starostwa. Według mnie jest to dewastacja krajobrazu, czyli dobra, które Kielce 

posiadają. Nie niszczmy tego, nie róbmy tego. Miasto się ma rozwijać 

i uważam, że ten plan powinien być przyjęty, ale z niską zabudową, tak jak 

pierwotnie to zakładano. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Wypadałoby wiedzieć, panie Jerzy że to nie jest opłata adiacencka, bo opłata 

adiacencka jest od wzrostu wartości nieruchomości ale nie związanych z planem 

zagospodarowania przestrzennego, a z czym, proszę ewentualnie doczytać. To 

jest renta planistyczna i ona może być pobrana tylko w ciągu pięciu lat.  

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego pan Artur Hajdorowicz 

Najbardziej sporny, przynajmniej jeśli chodzi o werbalne wypowiedzi ale też 

uwagi i wnioski do planu to jest około 10% całego planu. Teren jest w jednym 

kawałku, w jednym władaniu, co się rzadko zdarza w Kielcach – 6 ha, przy 

planowanej dwupasmówce i w zasadzie węźle ulic układu podstawowego. To 

jest ulicy Wrzosowej i planowanej ulicy Armii Ludowej z przedłużeniem do 

węzła Czwartaków, która nie została skreślona, tylko przesunięta na realizację 

w nowym okresie programowania unijnego. 

 
(cały obszar planu) 
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(sporna część planu) 

 

Odniosę się, jeśli państwo pozwolą będąc gotowym do odpowiedzi na różne 

inne pytania i wątpliwości, najpierw do wypowiedzi przedstawicieli 

mieszkańców, czy Stowarzyszenia Między Wietrznią a Telegrafem. Przede 

wszystkim nie jest prawdą, że studium nie jest aktem prawa miejscowego, 

w związku z tym jest niezaskarżalne. Państwo wiecie, że każdą uchwałę Rady 

Miasta można do sądu zaskarżyć. To jest taka sama uchwała jak każda inna. 

Odbyła się rozprawa w Sądzie Wojewódzkim i sąd suchej nitki nie zostawił na 

argumentach. Trzeba mieć po prostu argumenty prawne albo naruszenia interesu 

prawnego, albo tak zwanego interesu faktycznego. Stowarzyszenie, moim 

zdaniem złą taktykę przyjęło, bo sili się na argumenty prawne, paragrafy, a po 

prostu ich nie ma. Sprawę owszem trzeba rozpatrywać w kategorii czysto 

ludzkiej. Zdefiniować na czym polega problem, bo problem nie jest w prawie. 

Trzy wyroki już są, które są miażdżące. To nie są zagadnienia prawne. 

Wszystko jest zgodnie z prawem. W tej chwili procedura jest tak dokładna, że tu 

nie ma mowy o naruszeniach. W każdym razie skarga kasacyjna od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu do NSA też nie dała efektu, poza takim, że do 

świadomości Stowarzyszenia doszło, że nie jest w stanie wykazać naruszenia 

interesu prawnego swojego, lub faktycznego. W związku z tym, teraz 

powtórzony jest proces, ale już nie Stowarzyszenie skarży, tylko tak zwani 

mieszkańcy osiedla Ostrogórka w ilości, podpisów jest przynajmniej tyle – 15 

osób. Wszyscy z pierwszego szeregu przy ulicy Andersa. Oczywiście ta uchwała 

jest zaskarżalna, gdyby miała wady, a przypomnę że sądy w tej chwili nie tylko 

rozpatrują tylko suche paragrafy, ale jest masa wyroków w ostatnim czasie, 
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mniej więcej pięciu lat, dotyczących tak zwanego nadużycia władztwa 

planistycznego gminy. To nadużycie, mówiąc obrazowo to nie są paragrafy, 

tylko to jest rozpatrywanie jakby ważenia, w przypadku konfliktu, ważenia 

interesu publicznego i jego wagi i interesu prywatnego, o ile on jest naruszany. 

Są wyroki sądów, mimo że wszystko jest zgodnie z prawem i prawidłowo pod 

względem inżynierskim, które uchylają plan z powodu nieprawidłowego 

ważenia i rozstrzygania w rozwiązaniach za bardzo na korzyść interesu 

publicznego. Sąd Wojewódzki, na trzeciej rozprawie, kiedy już mieszkańcy 

skarżą, a nie stowarzyszenie, rozpatrywał punkt po punkcie, merytorycznie 

wszystko, łącznie z tymi naruszeniami i badaniem istoty sprawy jakie jest 

naruszenie. Naruszenia po prostu nie ma. I pan Radny Pyrek i Stowarzyszenie 

podnosząc tak zwaną zasadę dobrego sąsiedztwa, czyli w przypadku wydawania 

warunków zabudowy, nie rozumieją istoty przepisów ustawy o planowaniu. 

Owszem zasada dobrego sąsiedztwa obowiązuje, ale nie w planowaniu. 

Obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy planu nie ma i w drodze 

analizy sąsiedztwa, to jest trzy szerokości frontu działki, oczywiście te przepisy 

były prawidłowe, określa się gabaryty jako nieodstające od istniejących. 

Klonujemy jakby istniejącą strukturę, wyznaczając średnie parametry 

z otoczenia. Ale, co za chwilę udowodnię, nawet przy stosowaniu zasady 

dobrego sąsiedztwa i nawet gdyby planu nie było, Kolporter wybuduje to 

osiedle wielorodzinne. 

Co do kwestii warsztatu urbanistycznego, wpływu na krajobraz, kompozycji, 

prawidłowości rozwiązań drogowych i inżynierskich nie będę się wypowiadał, 

bo jestem w stanie obstawić się literaturą, analizami i wiem, że jest to jeden 

z bardziej prawidłowych planów pod względem warsztatu, tylko powoduje 

pewien konflikt na pewnym styku. Nie uwzględniamy tylko wniosku 

Kolportera. Nie działamy pod dyktatem deweloperów. Zresztą czemu nie 

uwzględniać wniosków, jeśli te wnioski są zbieżne z interesem Miasta. To jest 

fragment akcji, mówiliśmy już o tym w zeszłym roku, nie tylko w tym rejonie, 

w kilkunastu rejonach Miasta. To jest pewna polityka w układzie przestrzennym 

Miasta, takiego sprytu, tak nam się wydaje, jeśli chodzi o wybór terenów do 

planowania, żeby wydatki były jak najmniejsze, a korzyści jak największe. Jeśli 

deweloper ma interesy, które są sprzeczne z interesami społeczności kieleckiej, 

to regulujemy inaczej. Podam przykład Grabiny, podam przykład Psich Górek. 

Akurat w drugim przypadku wszystko idzie w dobrą stronę, takiego mądrego 

kompromisu. Nie jest tak, że my spełniamy wszystko co chce deweloper. Jeśli 

państwo przeanalizujecie dokładne ustalenia tego obszaru pod zabudowę 

jednorodzinną, to jest tam mnóstwo rzeczy, które deweloperowi się nie 

spodobają. Mnóstwo. Mamy ambicję i to jest zwycięstwo i taki pozytywny 

wkład tych osób które protestują, zostaliśmy zmuszeni do bardzo wnikliwego 

podejścia do krajobrazu, do kompozycji, do harmonijnego zintegrowania 

projektowanej struktury z szeroko pojętym otoczeniem. Ja bym powiedział, że 
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merytorycznie jest to prawidłowy plan, tyle, że szkoda, że te konflikty nie są 

zniwelowane. 

Warunki zabudowy z 2003 roku. Warunki zabudowy na każdą działkę, można 

wydać dowolną ilość razy i one mogą się różnić od siebie. Decyzja o warunkach 

zabudowy nie tworzy prawa dla wszystkich innych ludzi. To jest uprawnienie 

tego wnioskodawcy. Powtarzam, można wydać różne o warunkach zabudowy, 

na różne obiekty, na tej samej działce i wszystkie te decyzje dopóki nie zostaną 

skonsumowane są ważne. Finalnie decyduje właściciel terenu. 

Ulica Domki i Andersa nie jest drogą publiczną? No jest. Ja nie wiem, nie 

grzebałem się w historii, czy to się stało w jakiś niewyjaśnionych 

okolicznościach. Dziś są to ulice publiczne, Miasto je utrzymuje, jest 

właścicielem, jest wykazie dróg publicznych, a nawet gdyby nie była, to 

w planie mamy prawo zaprojektować, że ma to być ulica publiczna. Szerokość 

pasa drogowego 20 metrów. Jak my się kłócimy z mieszkańcami że chcą ulicę 

pięciometrowe, a dziesięć to jest dużo, to tu jest po prostu szeroka arteria, która 

ma w sobie dużo możliwości. Ulica Domki ma 13 metrów. To są ulice klasy 

dojazdowej. Owszem, z jednym się zgodzę, ruch na ulicy Andersa wzrośnie, ale 

kto powiedział, że ulice w Mieście Kielce mają obsługiwać tylko jedną stronę. 

Po prostu druga strona, czymkolwiek się zabuduje, będzie też obsługiwana. Nie 

róbmy na ten temat historii. Po pierwsze do ulicy Andersa będzie podłączona 

tylko część osiedla. Dalej za nią przebiega strefa otwarcia widokowego, strefa 

zieleni osiedlowej, na której jest zakaz, wyraźnie w planie zapisany, przecięcia 

jej jakąkolwiek drogą, nawet wewnętrzną. Tu są takie obwarowania, że nie 

wolno tu nawet posadowić altan śmietnikowych, stacji trafo, parkingów. Tu ma 

być zieleń. Część wyższa o jedną kondygnację musi być obsługiwana albo 

z ulicy Wojska Polskiego albo z ulicy Domki, z wjazdem z przyszłej 

dwupasmówki albo z Wojska Polskiego. Dużo większe osiedle, ja mieszkam na 

Podkarczówce, skrzyżowanie ulic Kołłątaja Podklasztorna, całe duże osiedle 

wielorodzinne i jednorodzinne, że tak powiem „wisi” na ulicy Podklasztornej 

i Kołłątaja. Niedawno, nota bene Kolporter wybudował tam osiedle Panorama, 

osiedle porównywalnej wielkości, w całości podłączone do Kołłątaja, dużo 

mieszkań. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Jak się wyjeżdżało 

Podklasztorną, Cichą i Spokojną oraz Kołłątaja w Jagiellońską tak się dalej 

wyjeżdża i tam nie ma jakiegoś ruchu takiego, który by powodował drgania, 

hałas, brud, smród i jakieś zagrożenia. Po prostu normalna ulica dojazdowa. 

Raczej cicha i spokojna. Nawet przy wyjazdach do pracy i powrotach z pracy 

w godzinach szczytu nie ma żadnych zatorów. Nie ma aż takiej tragedii. 

Przejdę do głównego zarzutu, że dobre sąsiedztwo. Załóżmy że tak. Wcielmy się 

w urzędnika, który wydaje decyzję na warunkach dobrego sąsiedztwa Kolporter 

złożył podanie i o ile wiem, jest taki wniosek, tylko postępowanie jest 

zawieszone. Właściciel trochę rozeźlony, bo mijają cztery lata, złożył o taką 

decyzję. Po pierwsze funkcja terenu – zabudowa wielorodzinna. Otóż 

szeregówka przy ulicy Andersa jest zabudową wielorodzinną.  
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(zabudowa ulicy Andersa) 

 

Sam mieszkam w takiej szeregówce, budowanej w latach 80-tych. O ile 

budynki, tak zwane segmenty, nie są zdylatowane aż po dach, a tak nie jest, jest 

to taki szereg i jest to budynek wielorodzinny według prawa i to jest 

bezdyskusyjne. Czyli kontynuacja funkcji jest. Można tu budować zabudowę 

wielorodzinną. Pytanie o inne parametry.  

Powierzchnia zabudowana? W istniejącej szeregówce to jest 30%. My w strefie 

gdzie są obcięte warunki, proponujemy 25%. Czyli mniej niż ma ta szeregówka 

o 5%. W reszcie planowanego terenu 30% czyli tyle samo.  

Powierzchnia biologicznie czynna podobna.  

Intensywność zabudowy. Działki przy szeregówce mają 35 m długości, budynek 

11, czyli około 33%. Biorąc pod uwagę, że budynki mają cztery kondygnacje, 

bo tyle mają. Jest przyziemie na 2,5m, dwie kondygnacje i poddasze. 

Przypomnę panu inżynierowi, że przepisy się zmieniły i do powierzchni 

całkowitej wszystko się wlicza. To wskaźnik zabudowy na tej szeregówce 

wynosi 1,2. Natomiast my mamy maksymalny 1,1 lub 1,2. Czyli to samo. 

Przypomnę że w części strefy wskaźnik jest niższy niż w szeregówce. 

Wysokość. Do kalenicy te budynki mają różnie, średnio jest to 12 metrów do 

kalenicy. To jest jedyna rzecz, którą inwestor miałby obciętą, ewentualnie. W tej 

strefie mówimy, że maksymalna wysokość to jest 14 metrów, ale jednocześnie 

jest warunek, że są trzy kondygnacje plus czwarta, jeśli by była to musi być 

cofnięta od ulicy o dwa metry. Czyli tak, żeby w perspektywie ulicy nie było jej 

widać. Przy warunku takim, że w tej strefie można zabudować tylko 25% 

powierzchni, a linia zabudowy jest oddalona od płotów o 25 metrów, to co się 

pojawi po drugiej stronie jest mniejszą przegrodą niż to co istnieje. Biorąc pod 

uwagę pochylenie terenu, wszystkie te wysokości bezwzględne szczytów 

nowych budynków są na tym samym poziomie co kalenice w szeregu.  

Nawet gdyby stosować zasadę dobrego sąsiedztwa, to niewiele by się tu 

zmieniło. Poza tym, ja mówiłem o pewnych ograniczeniach dla inwestora, to są 
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strefy, gdzie parametry są niższe niż w szeregówce. To jest strefa otwarcia 

widokowego, gdzie są bardzo duże obostrzenia. To jest przede wszystkim brak 

ogrodzeń. To jest zmora nowych osiedli. Zadbaliśmy o przestrzeń. Można robić 

żywopłoty lub murkoławki na wysokość 60 cm. Nie ma mowy o szlabanach, 

bramach. Ma to być zintegrowane ze swobodnym wnikaniem. 80% parkingów 

ma być pod ziemią. Pozostałe 20% jest raczej dla odwiedzających niż dla 

mieszkańców. 

Przestrzeń publiczna obudowana usługami. Tu minimum 700 metrów musi 

powstać plac miejski, po jednej i po drugiej stronie usługi. Plac 

zagospodarowany zgodnie z planem. Mieszkańcy, ci którzy protestują, mówią, 

że usługi są uciążliwe. Nie wiem. Nie musimy robić planów zgodnie 

z życzeniami właścicieli. Te życzenia to jest tylko budownictwo jednorodzinne, 

każda inna funkcja to jest krzywda. W naszym przekonaniu czas pozwoli na 

złagodzenie tego konfliktu, bo takie lęki mieli mieszkańcy Pomorskiej 

i Mazurskiej jak się KSM budował, takie lęki mieli mieszkańcy ulic 

Wojewódzka, Wiosenna, jak się budowało osiedle Sady, ulicy Naruszewicza, 

jak się budowało osiedle Pod Dalnią. Jest nieprawdą, że zabudowa 

wielorodzinna i jednorodzinna nie mogą koegzystować. Mogą. Jak 

powiedziałem istniejący szereg to jest czterokondygnacyjna zabudowa 

wielorodzinna i to jest bezdyskusyjne. Z tą różnicą, że są wydzielone działki pod 

lokalami. 

Przy żadnym planie, i to jest pozytywny wkład protestujących mieszkańców, nie 

robiliśmy tak dokładnych analiz. To była dobra szkoła dla pracowników Biura.  

To są cztery kondygnacje w myśl przepisów prawa, mimo, że nam się tak nie 

wydaje na oko. Zabudowa wielorodzinna. My proponujemy dokładnie to samo, 

na tych samych parametrach. Te parametry 1,1 i 1,2 nie są jakieś wybitne. 

Korzystając z okazji, że teren jest w jednym kawałku, jest nakaz 

zaprojektowania całości, nie można kawałkami. Spójne, pełnych standardów 

osiedle, biorąc pod uwagę interes tego inwestora. Przecież nie można mu 

poobcinać tego wszystkiego, wtedy metr kwadratowy mieszkania wyjdzie 

nierozsądnie drogo. Chcemy, żeby to było osiedle wzorowe. Te wszystkie 

ustalenia zapewniają strukturę osiedla współczesnego, na miarę XXI wieku, 

które w naszym przekonaniu, w powiązaniu z całą infrastrukturą, to będzie 

realny impuls rozwojowy dla tej części Miasta. 

 

Zygmunt Kumor przedstawiciel mieszkańców (z sali) 

Czy mógłbym zabrać głos? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Nie, proszę pana. Pan wykorzystał już czas na swoją wypowiedź.  

 

 

 



 95 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Mam takie pytanie do pana Dyrektora, po tych prezentacjach. Na kanwie 

ostatniego spotkania wyborczego z przedsiębiorcami, dotyczącego miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Uznaliśmy za zasadną tezę pana 

Dyrektora, że pokrywamy Miasto miejscowymi planami zagospodarowania tam, 

gdzie są inwestorzy. Moje pytanie precyzyjnie jest takie, czy w sytuacji kiedy 

w zasadzie rynek Kielecki jest nasyconym rynkiem, kiedy deweloperzy przestali 

budować, inwestor jest nadal zainteresowany budowaniem mieszkań w tym 

terenie? I może jak jestem przy głosie i jeżeli można pozwolić, to pozostały 

czas, kilka minut, chciałbym zaprezentować, żeby uzupełnili mieszkańcy swój 

głos.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Panie Przewodniczący, niestety nie mogę się na to zgodzić. Jest Statut, który 

wyraźnie mówi co można i komu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Przepraszam za dygresję, ale jakieś robimy na sali cuda wianki, jakieś zabawy, 

a zamykamy usta mieszkańcom. Byłem Przewodniczącym Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Przedstawiciel mieszkańców mówił piętnaście minut.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Ale to jest nie fair wobec lokalnej społeczności, nie tego mnie uczono i nie jest 

to… 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Dobrze. Udzielam głosu panu Zygmuntowi.  

 

Zygmunt Kumor przedstawiciel mieszkańców 

To co pan dyrektor powiedział, że to jest dwudziesty pierwszy wiek. To jest 

kpina. To jest kpina, przynajmniej tak ja to odbieram nie mówię, że w stosunku 

do Wysokiej Rady. To jest wręcz przeciwnie. To jest zaprzeczenie w ogóle 

logiki, normalnej urbanistycznej, projektowania osiedli. Ustosunkuję się do 

sądów administracyjnych, gdzie pan Dyrektor stwierdził, że przegrywaliśmy te 

sprawy związane ze studium i z tego wynika, że plan przegramy, że nie mamy 

racji. To nieprawda. Fakt, interes rzeczywisty. Sądy nam tego nie negują że 

mamy faktyczny, tylko że bardzo trudno go udowodnić. Proszę zobaczyć, 

w prawie budowlanym czy w innych ustawach, gdzie precyzuje się, jest tam 

powiedziane, że tak należy budować obiekty, budynki, żeby nie naruszyć 

interesu osób trzecich. Rzeczywiście ten plan, ten akt jakim jest prawo 

budowlane, czy nawet w ustawie o planowaniu przestrzennym nie jest już dalej 
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rozwinięte na czym polega to naruszenie interesu prawa osób trzecich. Nie ma 

tam żadnego artykułu, na którym sąd mógłby się oprzeć i zablokować dane 

zamierzenia bo narusza interes osób trzecich. Dlatego właśnie jest to naprawdę 

bardzo trudne. Te właśnie ustawy, ustawa o planowaniu, inne odsyłają, że tego 

interesu trzeciego trzeba szukać w całkiem innych ustawach, nie sprecyzowano 

w jakich. To może być ustawa o ochronie zdrowia, dróg publicznych, 

transportu, po prostu we wszystkich. To jest raz że kłopotliwe, bo trzeba być 

prawnikiem, siedzieć żeby to wyszukać, a po drugie one nie są jednoznaczne. 

Dlatego w sądach przegrywamy, bo nie ma takiej możliwości, żeby ten interes 

faktyczny przerodził się w interes prawny. Dam nasz przykład. Ta ulica z tego 

planu XXI wieku, jak to dyrektor powiedział, co jest już naprawdę 

zaprzeczeniem wszystkiego, ulica Domki i Andersa, gdzie nas odetnie 

całkowicie, gdzie zakłóci całkowicie podstawową zasadę urbanistyczną, że tak 

się projektuje układ komunikacyjny i pieszy żeby nie było kolizji. Tu proszę 

zobaczyć, nie będzie kolizji ale tylko na osiedlu Kolportera. Tam pan dyrektor 

nie zaprojektował żadnej drogi publicznej, żeby nie zabrać terenu ważnego pod 

inwestycje Kolportera, żeby Kolporter mógł tam bloków nabudować. Uciekł się 

do tego, że tym głupim ludziom, albo nieświadomy, że się nie potrafią o to 

upomnieć, włączyli te dróżki, które, ja zapewniam, że jest tylko drogą 

wewnętrzną, ulica Domki nie spełnia wymogów, bo minimum 6, dwa metry jest 

odległość budynku mieszkalnego od tej drogi, staje się nagle ogólnomiejskimi. 

Tutaj, przy tych ulicach, zostało pominięte, konieczne opracowanie: prognoza 

oddziaływania. Dlatego, że projektowane drogi są o wielkim ruchu. Tam będzie 

wielki ruch, musi być opracowane oddziaływanie na środowisko. Tego panowie 

nie zrobili. To już kładzie ten plan. To jest niedopuszczalne, dlatego, że 

wykładnia, właśnie jedyne co sąd uznał, Sąd Najwyższy, i sąd w Opolu, gdzie 

naruszenie prawa, żeby przetworzyć stan faktyczny w interes prawny, że 

zaczadzenie, zadymienie, hałas, jest naruszeniem prawa własności. No bo 

rzeczywiście, jeżeli tylko wprowadzi drogę dwa metry od kogoś, to się nie da 

mieszkać, trzeba się wyprowadzić, czyli własność traci całkowicie wartość. Tu 

jest taka sytuacja Wysoka Rado. Dokładnie. Świadomie nie zrobili panowie tego 

oddziaływania, które jest też wymagane na podstawie ustawy o ochronie, 

o udostępnieniu informacji dla społeczeństwa. To musi być. Oni się tylko 

posługują przepisem sześć metrów, uważają że sześć metrów zabezpiecza przed 

wszystkim, nieprawda. Sześć metrów to jest taka minimalna, w zależności jaki 

tam jest ruch. To bulwersuje i razi, jeżeli się mówi o dwudziestym pierwszym 

wieku, gdzie ludzie będą zdychać, za przeproszeniem z zaczadzenia. Proszę 

niech pan dyrektor pokaże jakiś plan osiedla, gdzie drogę ogólnomiejską 

prowadzi się przez środek osiedla. Zabezpieczył czyste powietrze i wszystko 

Kolporterowi a nas zniżył, całkowicie zdeptał do zera w podludzi. Tu jest 

zastosowana zasada na ludzi i podludzi. Mówię to świadomie.  
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Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego pan Artur Hajdorowicz 

Odpowiadając panu Radnemu, Tak, Kolporter chce budować. Asekurując się, na 

wszelki wypadek złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. On 

jest zawieszony, ale można zawiesić na 9 miesięcy. Ten termin wkrótce minie. 

Nie jest wykluczone, że Kolporter sprzeda to komuś, ale jest to gorący teren 

inwestycyjny. Gdyby rozpatrywać atrakcyjne grunty w środku Miasta, to nie ma 

bardziej atrakcyjnego. 

Zapomniałem dodać, że jest szansa i duże prawdopodobieństwo, na pobranie po 

raz pierwszy renty planistycznej. Ta renta została ustalona dla tego terenu 

w wysokości 30% od wzrostu wartości. Wiemy za ile Kolporter kupił ten teren. 

Śmiem twierdzić, że już dziś cena jest wyższa. Szacunki tej renty dla tego planu, 

to jest 5 milionów złotych. Za pięć milionów złotych można zrobić na miejscu, 

na Ostrogórce, poza tym co Kolporter zrobi i MZD, dużo fajnych rzeczy. 

Dlaczego nie rysujemy ulic na terenie Kolportera? Moglibyśmy narysować, 

tylko wtedy to my musimy te ulice zbudować i my te ulice musimy utrzymywać. 

Ulice wewnętrzne buduje i utrzymuje inwestor. Pozostałych uwag nie 

rozumiem, poza tym, panie inżynierze, urbanistyka to jest proces ciągły. Tak jak 

nie ma idealnego rozwiązania, ono się dezaktualizuje po paru latach, tak że 

urbaniści mają zapewnioną pracę w kółko. Właśnie zasady urbanistyczne, na 

które się pan powołuje, niestety zmieniły się pod koniec ubiegłego wieku. 

Jedenaście, dwanaście lat temu. Jaki w tej chwili jest model kształtowania 

terenów podmiejskich, proszę wpisać w wyszukiwarkę Urban Spraw lub 

rozlewanie się miast. Dostaniecie skutki. Wszystko się odwróciło do góry 

nogami. Karta ateńska jest nowa od piętnastu lat. Wszystko jest inaczej, muszę 

tu potwierdzić, że zasady urbanistyki w porównaniu z tymi starymi bardzo 

mocno się zmieniły. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 7 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLII/767/2013 z dnia 14 marca 2013 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3: Ostrogórka – Wojska 

Polskiego”. 

 

 

 

 

 



 98 

Do pkt. 10 

 

Interpelacje, załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Alicja Obara 

2. Katarzyna Zapała 

3. Agata Wojda 

4. Jan Gierada 

 

Do pkt. 11 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Szanowni państwo, przeczytam to, co chciał wygłosić pan Prezes Marek Rolak. 

Pan Marek Rolak jest na sali, ale żebyście widzieli o kim mówimy, i czyje słowa 

to kolega mi pomaga. To jest wystąpienie, które chciał skierować dzisiaj i prosił 

o taką szansę na dzisiaj pan prezes Rolak. Pan Przewodniczący, ja rozumiem, ze 

względu na obszerny porządek posiedzenia, co jest zgodne z prawem, 

przekierował kwestię pana Prezesa na Komisję, która już kilkakrotnie 

wysłuchiwała pana Rolaka, tym razem pan Rolak, pan Prezes, chciał 

w sprawach Klubu KSS, powiedzieć coś do wszystkich państwa. Wobec tego 

przeczytam to i nie będę przeciągał: 

 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowny Panie 

Prezydencie. 

Jest mi bardzo przykro, że nie mogę osobiście poinformować Państwa 

o problemach, z jakimi boryka się nasze stowarzyszenie. 

W dniu 07.03.2013 roku wystąpiłem z pismem do Pana Przewodniczącego Rady 

Miasta Tomasza Boguckiego, dotyczącym prośby o umożliwienie mi 

wystąpienia na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli 14.03.2013 r., podczas której 

chciałem poinformować Państwa o kłopotach, z jakimi boryka się nasz klub. 

Niestety, w odpowiedzi na moje pismo w dn. 12 marca br. drogą e-mailową 

dostałem odmowę. 

Od kilku dni próbowałem również spotkać się z Panem Prezydentem, lecz także 

otrzymałem odpowiedź negatywną. Dlatego też ostatnią szansą było spotkanie 

z Państwem i poinformowanie o problemach naszego stowarzyszenia. 

KSS Kielce jest dobrowolnym społecznym stowarzyszeniem, którego celem jest 

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Utrzymujemy się z dotacji Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Marszałkowskiego, 

sponsorów i darczyńców. Środki finansowe uzyskane z w/w źródeł nie są jednak 

wystarczające na prawidłowe funkcjonowanie naszego klubu. 

W 1995 stanąłem przed dylematem: czy kontynuować pracę zawodową w mojej 

firmie, czy zaangażować się w działalność społeczną w klubie. Po namowach 

ówczesnej kadry trenerskiej (m. in. Pana Mariana Siewruka i Pani Moniki 

Ciszek), podjąłem decyzje o pomocy i zaangażowaniu się w pracę społeczną 
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w strukturach klubu. Od powstania klubu jego Zarząd stanowili rodzice naszych 

podopiecznych oraz osoby pracujące społecznie na rzecz stowarzyszenia.  

W 1997 r. udało mi się namówić do współpracy kolegę Krzysztofa Klickiego, 

Prezesa i właściciela firmy Kolporter, a klub przyjął nazwę KSS Kolporter 

Kielce. Od tego roku zaczęliśmy myśleć poważnie o piłce ręcznej kobiet 

w profesjonalnym wydaniu i stojącej na wysokim sportowym poziomie. 

Zarówno w sporcie młodzieżowym, jak i seniorskim. Po przepracowanych 4 

latach seniorki awansowały z II ligi do I ligi i z I ligi do najwyższej klasy 

rozgrywkowej - ekstraklasy, a grupy młodzieżowe w każdym roku dostarczały 

klubowi, miastu Kielce i naszemu województwu wiele radości w postaci 

czołowych miejsc w rozgrywkach centralnych - mistrzostwach Polski. 

Historyczny dla Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego awans do 

ekstraklasy kobiet przyszedł w 2000 r. Wtedy musiałem podjąć decyzję 

o rezygnacji z działalności gospodarczej (prowadziłem spółkę) i zaangażowaniu 

się w profesjonalne prowadzenie klubu. Od tego roku z udziałem firmy 

Kolporter rozpoczęło się pasmo naszych sukcesów. 

W latach 2000-2012 grupy młodzieżowe zdobyły 14 medali, w tym 5 złotych, 

2 srebrne i 7 brązowych. Od kilku lat jako jedyny klub w Polsce wprowadzamy 

nasze drużyny młodzieżowe do finałów mistrzostw Polski we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Zauważyły to instytucje samorządowe, które 

uhonorowały nas pucharami, statuetkami i wyróżnieniami w plebiscytach 

sportowych. 

Klub nasz zawsze był postrzegany jako wzorowo pracujący z młodzieżą oraz 

z zespołem seniorskim. Potwierdzeniem tego był kolejny awans do ekstraklasy 

w 2009 r. - osiągnięty tylko na bazie swoich wychowanek. Na przestrzeni 18 lat 

wychowaliśmy wiele reprezentantek Polski, które występowały 

w mistrzostwach świata i Europy. Jako drugi zespół, po Vive Targi Kielce, KSS 

Kielce wywalczył historyczny awans do europejskich pucharów i reprezentuje 

Miasto Kielce oraz Województwo Świętokrzyskie w tych pucharach. 

Obecnie awansowaliśmy do ćwierćfinału Challenge Cup i dziś właśnie zespół 

wyjeżdża do Turcji. 

Przed zgłoszeniem zespołu seniorskiego do rozgrywek krajowych w sezonie 

sportowym 2012/2013 oraz europejskich pucharów Challenge Cup wraz 

z wiceprezesem Grzegorzem Boszczykiem w sierpniu 2012 r. spotkaliśmy się 

z Panem Prezydentem, któremu przedstawiliśmy możliwość uczestnictwa 

w europejskich pucharach Challenge Cup w sezonie 2012/2013. Na pytanie 

skierowane do Pana Prezydenta: „Czy mamy zgłaszać zespół i czy pomoże nam 

Finansowo”, Pan Prezydent jednoznacznie wypowiedział się, że możemy 

zgłaszać oraz zadeklarował pomoc finansową. Na tej podstawie zgłosiliśmy 

zespół do europejskich pucharów. 

Rozmowa dotyczyła również pomocy finansowej dla zespołu seniorskiego 

w 2013 r. Nie padła żadna kwota. 
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Przed wyjazdem na listopadowy dwumecz w Grecji w 2012 r. udałem się do 

Pana Prezydenta z wiceprezesem Grzegorzem Boszczykiem. Niestety Pan 

Prezydent na korytarzu Urzędu Miasta oświadczył, że nie ma pieniędzy na ten 

cel i na tym nasza rozmowa skończyła się. 

Podziękowałem i powiedziałem: „Do widzenia Panie Prezydencie”. Pan 

Prezydent w informacjach przekazanych Państwu na sesji Rady Miasta oraz 

w informacjach radiowych oświadczył, że po naszym spotkaniu powiedziałem - 

cytuję: „No to zobaczymy”. Takie słowa nie padły z moich ust. Świadkiem tego 

był wiceprezes Grzegorz Boszczyk, który siedział naprzeciwko sekretariatu. 

Dziwi mnie fakt, że niektórzy traktują udział naszego zespołu w europejskich 

pucharach jako „wyjazdy turystyczne”. Jest to naprawdę niesprawiedliwe 

i uwłacza nam, Przez wiele lat pracowaliśmy na wizerunek klubu, reprezentując 

miasto i województwo w rozgrywkach ligowych i w pucharach, przynosząc 

chlubę Miastu Kielce i regionowi świętokrzyskiemu. Wyjazd do Grecji, Francji 

i Turcji doszedł do skutku dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, 

wykorzystaniu środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia 

zawodniczek, zaangażowaniu funduszy członków Zarządu i darczyńców. 

Niestety odbiło się to, i to znacznie, na kondycji finansowej naszego klubu. 

Pragnę dodać, że zdecydowaliśmy się na rozegranie dwumeczu w tych 

państwach ze względów oszczędnościowych. W naszej trudnej sytuacji 

finansowej najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie się z tych rozgrywek. 

Niestety wiąże się to z karą grzywny w wysokości 10 tysięcy Euro, na którą 

klub nie może sobie pozwolić, a także wykluczeniem ze struktur Europejskiej 

Federacji Piłki Ręcznej na wiele lat! 

W styczniu bieżącego roku wspólnie z wiceprezesem Grzegorzem Boszczykiem 

spotkaliśmy się z Panem Prezydentem. Tematem spotkania była pomoc 

finansowa miasta dla zespołu seniorskiego KSS Kielce. Pan Prezydent przekazał 

nam informacje, że przyznano na zespół seniorski kwotę 100 tysięcy brutto do 

czerwca 2013 r. Gdyby taka informacja dotycząca przyznania nam w/w kwoty 

została przekazana nam w grudniu 2012, pod rozwagę wzięlibyśmy wycofanie 

zespołu seniorskiego z ekstraklasy. 

Problemem naszego klubu jest również wysoka opłata, jaką MOSiR Kielce 

pobiera od naszego stowarzyszenia za wynajem obiektów sportowych dla 

zespołu seniorskiego. Wynajem hali na zajęcia zespołu seniorskiego to koszt 

średnio około 5 tysięcy złotych miesięcznie. 80% klubów rywalizujących 

w PGNiG Superlidze i w rozgrywkach młodzieżowych nie mają takiego 

problemu, ponieważ płacą „przysłowiową złotówkę”. 

Następnym problemem, z którym chciałbym się z Państwem podzielić, jest fakt 

nieprzekazania przez Urząd Miasta dotacji na grupy młodzieżowe w kwocie 

90 tysięcy złotych. Naszym błędem było niezłożenie w pierwszym terminie 

oferty na zadania, która ukazała się w zarządzeniu nr 482/2012 Prezydenta 

Miasta Kielce z dnia 29 listopada. Nie złożenie ofert w terminie wynikło 

m. in. Z przyjęcia nowej osoby, która odpowiedzialna była za terminowe 
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złożenie w/w oferty (w klubie zatrudnionych jest dwie osoby na pełnym etacie). 

W dniu 31 stycznia Pan Prezydent wydał zarządzenie numer 38/2013, które 

umożliwiło naszemu klubowi ponowne złożenie oferty. Taką, ofertę złożyliśmy. 

Niestety została ona odrzucona z uwagi na dodatkowy zapis, jaki ukazał się 

w zarządzeniu Pana Prezydenta (§2. punkt 3), który brzmi: „oświadczeniem 

braku nieuregulowanych zobowiązań finansowych w stosunku do jednostek 

budżetowych miasta Kielce”. 

Dziwi nas fakt, że w poprzednim zarządzeniu, takiego zapisu nie było. 

Wraz z ofertą, złożoną w drugim terminie, spełniliśmy wymóg składając 

oświadczenie o zaległościach wobec MOSiR Kielce, tytułem wynajmu hali 

sportowej, w której trenuje młodzież. Zadłużenie obejmuje okres styczeń - luty 

2013 r. 

Nie ukrywamy również faktu, że zobowiązani jesteśmy do zapłaty na rzecz 

MOSiR Kielce za treningi i mecze zespołu seniorskiego. Podjęliśmy w tym 

zakresie kroki dotyczące spłaty ratalnej naszego zadłużenia. Po spotkaniu się 

z dyrektorem MOSiR-u - Panem Wojciechem Dębskim - ustaliliśmy, że 

pierwszą ratę wpłacę do końca lutego. Taką wpłatę dokonaliśmy w kwocie 

ok. 13 tysięcy złotych. Następną ratę ustaliliśmy na miesiąc marzec, która 

zostanie uregulowana po przekazaniu środków finansowych z Urzędu Miasta, 

częściowo z dotacji na grupy młodzieżowe i promocji Miasta Kielce. 

Chciałbym również poinformować, że na przełomie lutego i marca 2013 r. 

kończą się rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i zaczęły się równolegle 

rozgrywki na szczeblu centralnym, w którym nasz klub uczestniczy 

(ćwierćfinał, półfinał mistrzostw Polski juniorek). Dla przykładu, podaję 

wydatki poniesione przez klub na grupy młodzieżowe w bieżącym roku: 

 

styczeń 2013 

• wynajem obiektów sportowych - 3.200,00 zł 

• płace szkoleniowców - 3.800,00 zł 

• udział młodzieży w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych - 7.000,00 zł  

 

luty 2013 

• wynajem obiektów sportowych - 3.200,00 zł 

• płace szkoleniowców - 3.800,00 zł 

• udział juniorek w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych - 8.000,00 zł 

 

Razem: 29.000,00 zł 

 

Jak wynika z powyższego, kwota 29 tysięcy złotych została przekazana na 

zespół młodzieżowy, a tym samym spowodowała to, że zawodniczki zespołu 

seniorskiego nie otrzymały wynagrodzeń. 

Przedstawione fakty, które starałem się Państwu przedstawić, maj ą istotny 

wpływ na dalsze funkcjonowanie naszego stowarzyszenia, m. in. 
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• nieudzielanie nam dotacji na grupy młodzieżowe w bieżącym roku 

w kwocie 90 tysięcy złotych 

• nie udzielenie znaczącej pomocy finansowej w uczestnictwie naszego 

zespołu w europejskich pucharach 

stawia nasz klub przed drastycznymi cięciami finansowymi, co wiąże się ze 

znaczącym ograniczeniem szkolenia młodzieży oraz wycofaniem zespołu 

seniorskiego z najwyższej klasy rozgrywek. W swoich wypowiedziach zarówno 

do mediów, jak i do innych organów, zawsze podkreślałem znaczącą pomoc 

finansową, jaką Miasto Kielce udziela naszemu klubowi. Moim zdaniem nasze 

drużyny to wspaniałe wizytówki Miasta Kielce i Województwa 

Świętokrzyskiego, które godnie promują nasz region nie tylko w kraju ale także 

poza jego granicami. 

Nie chcę, by te 18 lat poświęcenia mojego oraz moich koleżanek i kolegów, 

a także ich działalności na rzecz klubu zakończyły się decyzjami, które mogą 

mieć istotny wpływ na wykreślenie piłki ręcznej kobiet z miasta Kielce 

i naszego regionu i Polski. 

Z poważaniem 

Marek Rolak” 

 

Chciałbym dodać tylko, że postanowiłem to przeczytać, bo my na Komisji 

rozmawialiśmy, zadawaliśmy pytania, rozmawialiśmy także z Wydziałem i to 

co pan Marek napisał jest częściowo prawdą. Ale też częściowo trzeba się bić 

w piersi, bo panie Marku były tam te kwestii, tych 90 tysięcy. Nie jest to tak 

jednolite. Po prostu my już nie wiedzieliśmy na Komisji co dalej. Co możemy 

więcej? Pytaliśmy, prosiliśmy, nawet pisaliśmy wnioski i my już nie wiem nic 

więcej. Chciałem to przeczytać bo tu padają dość ostre na końcu konkluzje, 

wycofanie z najwyższej grupy rozgrywkowej, obniżenie liczby trenowanych 

osób, szczególnie młodzieży. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Rozumiem, że przejmuje pan, panie Radny, techniki od pana Prezesa 

Kaczyńskiego. To trzeba by również przejąć hasło „Jarosław Polskę zbaw”.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani 

Joanna Winiarska 

Chciałam bardzo gorąco podziękować panu Marianowi Sosnowskiemu, 

dyrektorowi ZTM, za tak szybką reakcję na moją interpelację. Jest to 

podziękowanie w imieniu osiedla Podkarczówka, gdzie były problemy 

z dostępnością linii autobusowych. Za kilka dni będzie kursował na 

Podkarczówce autobus linii 39. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Ja też chciałbym pogratulować Radnym Platformy Obywatelskiej, że co prawda 

po sześciu latach, doszli do wniosku, że czasem warto skorzystać z dobrych 

pomysłów partii opozycyjnych. Jeżeli by zorientowali się, że te pomysły są 

równie dobre w innych sprawach to nasza sytuacja gospodarcza i nie tylko 

w tym momencie byłaby dużo lepsza.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Na koniec taka smutna refleksja. Panie Przewodniczący ja wiem, że to będzie 

taka wypowiedź jak księdza, który w kościele krzyczy, do tych którzy są na tych 

którzy nie chodzą. Natomiast rozejrzyjmy się wokół siebie. To naprawdę jest 

bulwersujące, że została nas może jedna trzecia. Dla mnie to jest totalny brak 

szacunku do spraw, którymi się zajmujemy, a myślę, że szacunek do tych spraw 

jest podstawą naszego funkcjonowania jako Radnych. Dlatego wyrażam taki 

mój wstyd za koleżanki i kolegów, którzy opuścili salę obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Ja do kolegi Jarka. Tak, zawsze starałem się brać dobre wzorce, ale myślę, że to, 

że ja przeczytałem, a nie próbowałem odtwarzać jakiegoś tekstu, jest lepszą 

metodą. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, ja do pana najpierw. Zrobiliśmy to, jak pan pewnie się 

domyśla, przede wszystkim w proteście, przeciwko temu, że pan nie dopuścił 

prezesa Marka Rolaka do zabrania głosu. Jak wiemy wszyscy to jest długoletni 

działacz sportowy, który ma za sobą pewne sukcesy, pamiętamy sesję kiedy 

gościliśmy tu dziewczyny z KSS. Pamiętamy te uśmiechy, radości, kwiatki, 

które wręczaliście, również pan, panie Przewodniczący wręczał, gratulacje, 

sukcesy. To fajnie jest się fotografować z mistrzyniami, czy z osobami, które 

coś osiągnęły i pokazywać kielczanom, że się wspiera ten sport. Niszowy, jak 

był uprzejmy kiedyś zauważyć pan Prezydent Sygut. W momencie, kiedy 

pozwala pan na zabieranie głosu na sesjach, skądinąd zacnym osobom, ale tylko 

w momencie, kiedy wręcza mu się korale, to czasami człowiek się buntuje i nie 

zgadza z takimi decyzjami. Stąd taki, a nie inny pomysł. A sprawa, tak 

naprawdę jest bardzo poważna i zagrożenie dla tego klubu jest bardzo poważne 

i myślę, że Władze Miasta powinny zaprzestać już tych prywatnych animozji 

i pomyśleć w kategoriach, co tu zrobić, jeśli w ogóle można pomóc temu 

Stowarzyszeniu, temu Klubowi. Przypomnę, nie chcieliście państwo nawet 

złotówki przeznaczyć na wyjazd do Grecji. Dziewczyny pojechały, zagrały dwa 

mecze, wygrały nieszczęśliwie. Później okazało się, że z lepiej notowanymi 

rywalkami we Francji, też wygrały oba mecze, na wyjeździe. Awansowały do 

ósemki najlepszych drużyn w Europie, w tym pucharze i my dalej nie 
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zauważamy, że jest to znakomita promocja dla naszego Miasta i że może warto 

trochę im pomóc w tych staraniach. Poleciały do Turcji i powiem szczerze, że 

nie wiem czy pan Prezes będzie z tego zadowolony czy nie, co powiem, ale jak 

do mnie dzwonił, to on się martwi żeby tam nie wygrały tych dwóch meczów, 

bo on nie ma pieniędzy na kolejne. Proszę, żebyście panowie sobie wzięli to do 

serca i pomyśleli, czy można w jakiś sposób tej drużynie i temu klubowi pomóc, 

czy nie.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Nie chcę się odnosić do tego, co powiedział pan Robert, natomiast chcę państwu 

powiedzieć, że pisemne wnioski z prośbą o wystąpienie na sesji złożyły cztery 

osoby. Nie widzę potrzeby wyróżniania jednej osoby w stosunku do pozostałych 

trzech, ponieważ wszystkie cztery osoby, które składały wnioski, ich sprawy nie 

były przedmiotem dzisiejszych obrad, ponieważ taką przyjąłem zasadę, żeby 

odsyłać ich wtedy do Komisji. Zostali odesłani do Komisji. Panie Robercie, 

pana prawo protestować i pana Przewodniczącego Machnickiego również. Tyle, 

że kompetencja co do tego, czy udzielić głosu, czy nie, osobom na sesji, jest 

kompetencją Przewodniczącego. 

 

Do pkt. 12 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 42 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 14 marca 2013 roku. 
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