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Protokół Nr  XLIII/2013 

     z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2013 roku, w godz. 10.00-13.25, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych. 

Nieobecni Radni: Władysław Burzawa, Jacek Nowak. 

 

Do  pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Otwieram XLIII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 11 kwietnia 2013 roku.     

Witam Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta 

Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów 

Urzędu Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych Miasta. Chciałbym 

gorąco powitać Pana Krzysztofa Słonia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. 

Witam też jak zwykle miło Panie i Panów dziennikarzy naszych lokalnych 

mediów oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji.  

Stwierdzam, że zostało osiągnięte quorum, tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji Rady Miasta Kielce oraz zdolność Rady                       

do podejmowania uchwał. 

 

Do  pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta 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, Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce                    

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz 

wysokości cen za te usługi, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

trybu udzielania 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, projektu uchwały 

zmieniającej  uchwałę w sprawie trybu udzielania 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. Zgodnie z zapowiedzią na Konwencie wprowadzam też do 

porządku sesji sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej Rady Miasta 

Kielce powołanej w celu dokonania oceny funkcjonowania i wpływu 
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monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo mieszkańców. Pan Prezydent wniósł 

także o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę                       

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”                  

w Kielcach. Czy są jakieś wnioski dotyczące dzisiejszego porządku obrad?  

 

Radna Rady Miasta  Alicja  Obara  

Panie Przewodniczący! W imieniu Kluby Radnych SLD wnioskuje                      

o wykreślenie z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, pozycji 17 b „Budowa pomnika                       

ks. J. Pawłowskiego”, z punktu II - Zmiany w palnie dochodów i wydatków 

budżetowych. Ja to dam Panu Przewodniczącemu na piśmie ,a teraz dwa słowa 

uzasadnienia.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Pani Przewodnicząca! Przerwę. Mam to na piśmie, a ponieważ to nie dotyczy 

porządku obrad, bo porządek obrad przewiduje zmiany w budżecie.                           

A w punkcie zmiany w budżecie to jest właśnie to, co mamy w tej chwili jako 

wniosek. A więc wniosek z zmianach, które zostały w tej chwili zaproponowane 

przez Pana Prezydenta i to nie dotyczy porządku obrad. Czy są jakieś inne 

wnioski? Czy zrozumieliście Państwo? Wniosek jest Klubu Radnych SLD                   

o poprawkę do projektu uchwały zmieniającej budżet. Nie trzeba tego w miejscu 

porządku obrad wprowadzać. Tylko wtedy, kiedy będzie rozpatrywana uchwała 

to będziemy rozpatrywać wniosek Klubu. Czy są jakieś inne wnioski dotyczące 

porządku obrad? Jeśli nie ma to przystąpimy do przegłosowania tych wniosków, 

które są w tej chwili.  

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi,  

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi,  
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II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania    

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, 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie trybu udzielania 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, 

 

III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 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. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 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. 

 

IV. Głosowanie wniosku w sprawie wycofania z porządku obrad projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej              

o nazwie „Wzgórze Zamkowe” w Kielcach. 
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Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej                 

o nazwie „Wzgórze Zamkowe” w Kielcach. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany 

uwzględniający sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej Rady Miasta 

Kielce powołanej w celu dokonania oceny funkcjonowania i wpływu 

monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.  

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

14 marca 2013r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z realizacji uchwały w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce za II półrocze 2012 

roku. 

 

7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2018; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok; 

3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 
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4) w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 

5) w sprawie włączenia Technikum nr 10 do Zespołu Szkół Zawodowych           

nr 3 w Kielcach; 

6) w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

udzielania 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; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania 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; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz 

nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach; 

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – 

OBSZAR II.4.3.RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, 

ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze Miasta Kielce; 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – 

OBSZAR V.3.2 Zagnańska – ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce; 

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew 

Kielecki – Klonowa – Piaski”; 

12) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Helenówek; 

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

Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, prawa własności nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy 

Zakładowej oraz ulicy Lisiej; 

14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Nowy Świat oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

16) zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad. 
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Do  pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie protokół z sesji Rady Miasta, która odbyła się              

w dniu 14 marca 2013 roku. 

 

I. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która 

odbyła się w dniu 14 marca 2013 roku. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła 

się w dniu 14 marca 2013 roku. 

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Na moje ręce wpłynęły podziękowania od Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego dla Radnych: Renaty Wichy, Jarosława Karysia i Dariusza Kozaka 

za udział w kweście przy kościele Św. Józefa Robotnika w Kielcach na rzecz 

dzieci polskich na Litwie. Na mój adres wpłynęło także pismo od Ambasady 

Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, które stanowi odpowiedź na apel Rady 

Miasta Kielce oraz Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 150 Rocznicę 

Wybuchu Powstania Styczniowego. Przypominam Radnym (za wyjątkiem 

Panów: Roberta Siejki i Wiesława Kozy, gdyż Panowie już wywiązali się z tego 

obowiązku) o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Dwa egzemplarze 

oświadczenia majątkowego wraz z kopiami deklaracji PIT i załącznikami do 

nich należy złożyć na moje ręce, w nie przekraczalnym terminie do dnia 30 

kwietnia br. W tym roku ten dzień wypada we wtorek. Interpelacje miedzy 

sesjami złożyli Radni: Agata Wojda, Dariusz Kozak i Tadeusz Kozior. 

   

Do pkt 5 

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski  

 

INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 14 marca 2013 r. do 11 kwietnia 2013 r.) 
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W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu                       

14 marca 2013 r. wydałem: 

 

I. 36 zarządzeń dotyczących: 

 

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok  

– 
Nr 65/2013, Nr 69/2013, Nr 74/2013 Nr, 79/2013,96/2013

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów                    

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
Nr 66/2013, 

Nr 68/2013,Nr 70/2013, Nr 75/2013, Nr 80/2013, Nr 97/2013
,  

3. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce–
 Nr 64/2013

,   

4. realizacji obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie                      

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy – 
 Nr 92/2013

,   

5. zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce 

Regulaminu Organizacyjnego– 
Nr 77/2013

,   

6. powołania Komisji Likwidacyjnej –
 Nr 63/2013

,   

7. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy 

na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę 

zastępczą oraz sposobu realizacji tej pomocy –
Nr 67/2013

,   

8. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. 

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

30 – 
 Nr 95/2013

,   

9. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 

publicznych Miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji  

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert –
Nr 71/2013

,   

10. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce – 
 Nr 73/2013

,   

11. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się                  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 
 Nr 93/2013,  Nr 94/2013

,  

12. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 

Poleskiej – 
 Nr 98/2013

,  
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13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach zarządzania 

udziałami w prawach własności nieruchomości zabudowanych, 

położonych w Kielcach przy ul. Składowej 10 – 
 Nr 81/2013

,   

14. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatnego 

przeniesienia własności garażu położonego w Kielcach przy ul. Poleskiej 

– 
 Nr 72/2013

,   

15. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława 

Toporowskiego na rzecz Miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej sp. z o. o. w Kielcach – 
 Nr 78/2013

,  

16. uchylenia zarządzenia Nr 536/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 

grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej                       

w Kielcach przy ulicy Wrzosowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach – 
 Nr 86/2013

,   

17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Kazimierza Wielkiego – 
Nr 83/2013

, 

b) Klonowej – 
Nr 84/2013

, 

c) Warszawskiej – 
Nr 85/2013

, 

d) Orlej – 
Nr 87/2013

, 

e) Złotej – 
Nr 89/2013

, 

f) Tatrzańskiej – 
Nr 90/2013

, 

g) Alei Jerzego Szajnowicza – Iwanowa – 
Nr 91/2013

, 

a także w rejonie ulic Wita Stwosza i Wincentego Witosa – 
 Nr 76/2013 

i            

w Obicach gmina Morawica –  
Nr 88/2013

 ,   

 

18. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, położonej w Kielcach przy alei Szajnowicza – Iwanowa – 
 Nr 

82/2013
, 

 

II. Wydałem 3 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na 

raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 

budżetu Miasta.  

 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 14 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 
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Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogunki 

Z uwagi na to, że sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z realizacji uchwały 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce za II 

półrocze 2012 roku jest zawieszone na stronie dla Radnych (od co najmniej 

miesiąca) więc wszyscy mieli możliwość się zapoznać. Jeśli są jakieś pytania, 

wątpliwości, uwagi do sprawozdania, to bardzo proszę je w tej chwili  

wyartykułować. Pytań nie widzę? Przechodzimy zatem do podejmowania 

uchwał. 

 

Do  pkt  7. 1 – 7.2 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok dokonuje zmiany polegające na 

zwiększeniu planu dochodów budżetu Miasta łącznie o kwotę 13 363 345 zł i na 

kwotę tego zwiększenia proponujemy zwiększenie planu dochodów bieżących   

o 1 118 763 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o 12 244 582 zł. 

Projekt zawiera propozycje zmian również planu wydatków łącznie o kwotę 

17 051 391 zł i na kwotę tą składają się propozycje związane ze zwiększeniem 

planu wydatków bieżących o 3 466 852 zł oraz zwiększenie planu wydatków 

majątkowych o kwotę 13 584 539 zł. Projekt zawiera propozycje zwiększenia 

planu przychodów Miasta o 3 688 046 zł. Dokonuje się również w nim zmian             

w programach i projektach rocznych w zadaniach realizowanych w 2013 roku 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Propozycje zmian w 

zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 roku. Propozycje zmian w limitach 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 

roku. Propozycje zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych 

zakładów budżetowych. Propozycje zmian w palnie dochodów i wydatków 

wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. 

Propozycje zmian w dotacjach podmiotowych i celowych. Proszę Państwa 

powiem tylko, że przyjęcie tych zmian proponowanych w projekcie spowoduje 

że deficyt budżetu Miasta będzie wynosił 128 095 157 zł i zostanie wtedy 

pokryty zaciągniętymi kredytami długoterminowymi w wysokości 76 433 136 zł 

oraz wolnymi środkami, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu Miasta 

w kwocie 51 662 021 zł. Natomiast przychody budżetu wyniosą 183 334 586 zł 
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a rozchody 55 239 429 zł. I to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

budżetu na 2013 rok. Przyjęcie tych proponowanych zmian przez Państwa                   

w tym projekcie spowoduje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

dlatego proszę o uchwalenie zmian zarówno w projekcie zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenie budżetu na 2013 rok jak też zmian, które powstaną                  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013-2018. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Jest również wniosek Klubu Radnych SLD o wykreślenie z projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, 

pozycji 17 b „Budowa pomnika ks. J. Pawłowskiego” z punktu II – Zmiany                      

w planie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Radna Rady Miasta Alicja Obara 

Ja takie krótkie uzasadnienie. Panie Przewodniczący i Panie Prezydencie! My 

nie mamy wątpliwości, że należy hołdować pamięć ofiar, w tym ofiar 

pomordowanych w czasie II wojny światowej i w obozach koncentracyjnych.               

I żebyśmy nie mieli wątpliwości, należy hołdować według nas osoby bez 

względu na wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, ale takich osób było w 

naszym Mieście bardzo dużo i nie możemy tym wszystkim osobom postawić 

pomników. Natomiast ja nie śmiałabym wartościować i proponować komu, taki 

pomnik należałoby postawić, a komu nie. Wydaje mi się, że tego typu pomniki 

należy stawiać z pieniędzy, z datków mieszkańców, ze zbiórek społecznych, tak 

jak to jest w przypadku Pomnika Józefa Piłsudskiego. Natomiast my mamy 

budżet bardzo kryzysowy a potrzeby w Mieście ogromne. Wycofujemy 

pieniądze z remontów ulic, potrzeba jest na przedszkola. Zresztą ja nie będę 

mówić na co są potrzebne pieniądze ponieważ myślę, że każdy Radny 

przynajmniej kilkanaście punktów mógłby wymienić, które należy 

dofinansować w budżecie naszego Miasta. Tak, że pomnik, jeśli jest taki 

potrzebny, to uważam, że to powinna być inicjatywa społeczna, a nie miejskie 

pieniądze. Ja szczerze powiedziawszy to nie mogłam się doliczyć tych zer 

(dwieście tysięcy). A może trzeba by było oddać te pieniądze do Wydziału Pana 

Dyrektora Klikowicza i oddać mieszkanie dla najuboższych. W naszym Mieście 

na mieszkanie socjalne czeka się dwadzieścia kilka lat. Tak, że wydaje mi się, że 

jest to nie rozważny krok i oczywiście ten wniosek ponawiamy. 
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Radny rady Miasta Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Po raz kolejny mamy 

głosować projekt uchwały budżetowej gdzie są przeznaczone środki na pewne 

zadania, a myślę, że kolejność powinna być troszkę inna. Wielokrotnie 

rozmawialiśmy o tym. Najpierw akceptacja dla danego zadania a później za tym 

powinny iść środki finansowe. Chodzi mi w tej chwili o środki finansowe na 

bulwar nad ulicą Silnicą. Są to znaczne pieniądze biorąc pod uwagę budżet 

Miasta, zadłużenie Miasta jest pytanie, czy jest zasadne wydanie tak dużych 

pieniędzy na tą inwestycję. Tak jak na wstępie powiedziałem ta dyskusja 

powinna rozpocząć się od tego, czy jest to celowe, w jakim zakresie powinno 

być to zrobione i jak to powinno wyglądać. Poczynając od funkcjonalności, to 

nawet mieszkańcy tutaj zastrzeżenia wnoszą, że ścieżka rowerowa powinna być 

po przeciwnej stronie, tam gdzie będzie ciąg dla samochodów. Ponieważ tam są 

podwórka i będą tam wjeżdżać mieszkańcy, bo wjeżdżają. Czyli nic by nie stało 

na przeszkodzie, tam jest ruch bardzo ograniczony, żeby tą stroną przejechali 

rowerzyści. Po drugiej stronie tam gdzie został wybudowany apartamentowiec. 

Owszem taki ciąg pieszy ma jak najbardziej rację bytu, tylko pytanie, bo 

chcielibyśmy zobaczyć jak od strony ekologicznej to wygląda? Ile drzew 

zostanie wyciętych? Bo z wizualizacji, którą widzieliśmy w mediach, bo tutaj 

dziwną mamy metodę, że my jako Radni o pewnych rzeczach dowiadujemy się 

za pośrednictwem mediów. Myślę, że sytuacja powinna trochę odwrotnie 

wyglądać. Ja proponowałbym, taka jest moja sugestia, żeby jednak na dzień 

dzisiejszy (to nie jest bardzo pilna sprawa) chcielibyśmy, żeby jednak ten punkt 

zdjąć z porządku obrad. Żebyśmy mogli spokojnie przedyskutować, 

przeanalizować, czy w tej formie po pierwsze? Po drugie, czy za takie 

pieniądze? A po trzecie czy to jest najważniejsza sprawa w tej chwili dla tego 

Miasta? I kolejna sprawa, którą chcę dotknąć, to jest kwestia zakupienia 

biurowca przy ulicy Olszewskiego dla Kieleckiego Parku Technologicznego. 

Istotnie Park się powinien rozwijać i pytanie jest tego typu, czy nie należałoby 

zrobić innego manewru? Mianowicie, po pierwsze kupić budynek (bo jest taka 

możliwość) od Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Leśnej                         

i przenieść część Urzędu Miasta z ulicy Strycharskiej i tam zaproponować 

Parkowi. Być może, ze to jest problem, że tam jest strefa ekonomiczna i pytanie 

kolejne, czy jest możliwość, żeby ten obiekt wpisać w tą strefę ekonomiczną? 

Dlaczego takie rozwiązanie a nie inne? Po pierwsze ułatwi to funkcjonowanie 

Urzędu Miasta i nie będzie tak rozproszone, po drugie ożywi centrum. Jeżeli 

tutaj będą przyjeżdżać petenci to i parking ma rację bytu. Myślę, że to też jest 
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rzecz ważna rozważenia. I tutaj też chciałbym usłyszeć opinię na ten temat, czy 

to jest możliwe? Jeżeli nawet teoretycznie jest możliwe (chociaż cień 

możliwości jest taki) to ja prosiłbym żeby to zdjąć z dzisiejszego porządku 

obrad sesji. Żebyśmy się spotkali, zastanowili, nawet nieformalnie i nawet nie 

koniecznie w trakcie obrad sesji. Działajmy tak, aby to Miasto funkcjonowało 

sensownie, a też liczmy koszty. Dziękuję bardzo.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Przypominam Radnemu, że punkt dotyczący zmian w budżecie jest w porządku 

obrad i my ten porządek obrad przed pięcioma minutami przyjęliśmy. Wnioski 

dotyczące porządku obrad są bezprzedmiotowe w tym momencie. Natomiast 

jeżeli Pan Radny chce korygować projekt uchwały, która jest podjęta to tryb jest 

określonym w statucie. 

 

Radny Rady Miasta Stanisław Rupniewski 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Chciałbym podzielić 

część wątpliwości mojego przedmówcy. W mojej ocenie na dzień 11 kwietnia 

2013 roku nieruchomość przy ulicy Olszewskiego nie jest warta 8 milionów zł. 

Drugą sprawę, którą mam (a w zasadzie, w której chciałem zabrać głos) 

ustaliliśmy kiedyś zrównoważony rozwój Miasta Kielce i nie zawsze to 

zrównoważenie nam wychodzi. Tu jest przykład ewidentny (to, co również 

wspomniał mój przedmówca) milion złotych przeznaczamy na bulwar 

spacerowy a ulica Wydryńska, która już na tej sali została przegadana, chyba 

doszczętnie, znowu idzie w odstawkę. Nie dość, że oszczędziliśmy na 

dokumentacji prawie 300 000 zł, to jeszcze środki, które były zaplanowane na 

ten rok w adekwatnej kwocie, również przekazujemy na inne cele. Mam zatem 

pytanie, czy ulica Wydryńska na, którą wykonana jest dokumentacja, na którą 

inwestycję której wykupione są grunty będziemy ją w stanie zrealizować czy po 

prostu te pieniądze przepadną? Czyli będziemy podejrzani o pewną 

niegospodarność. 

 

Radny Rady Miasta Jan Gierada  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem się ustosunkować do                        

(oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze) do 

kwestii działki. Czy jest wyceniona i warta 8 milionów, czy nie? To już jest 

kwestia rzeczoznawców. Oni wyceniają. Pewnie, że ceny się zmieniają na 

niekorzyść, ale wczoraj podano, że będą łatwe kredyty bankowe od dzisiaj 

ponoć. I znów ceny mieszkań i działek mogą pójść w górę, ale jakiś punkt 

odniesienia trzeba znaleźć. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi mojego 

kolegi Pana Radnego Pyrka, nie zgadzam się absolutnie z tym, że Śródmieście 

od ulicy Sienkiewicza (mówię o tym bulwarze wzdłuż tej promenady przy 

Silnicy, którą budował Unimax), która idzie do samego parku, a praktycznie to 



 13 

wpada w sam ten zalew, nie może to być tak jak to jest w tej chwili, bo z tego co 

sprawdzałem to jest sprzedane tylko 40% mieszkań. Ludzie, którzy będą mieli 

ten bulwar to po pierwsze był zaprojektowany od początku i tak było ze 

względu na budowę, i rzecz najważniejsza, że część pieniędzy kryje 

wykonawca, który budował całą tą ogromną inwestycję, a część dokłada Miasto 

a jeśli my tego nie wybudujemy to się wykonawca oczywiście wycofa                        

i przeznaczy pieniądze na inne cele i bulwaru nie będzie. Natomiast jest to 

miejsce reprezentacyjne, spacerowe od Sienkiewicza do samego parku, 

równoległa do ulicy Staszica i uważam, że to powinno być raz przy tej budowli 

uporządkowane i optowałbym za tym, żeby takich rzeczy nie wykreślać. Można 

się wstrzymać z pomnikiem, można pomnik wybudować za 5, 10, 15 lat, ale 

jeśli teraz tego nie zrobimy to i tak Miasto na tym straci, bo będzie stał ogrom 

mieszkań pustych, a więc nie będziemy brali podatku od nieruchomości,                     

a pomijając już podatek od nieruchomości sama potrzeba tego jest bezwzględna 

i mnie jako inżyniera o tym przekonywać nie trzeba. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek   ad vocem 

Kolego Radny! Ja nie powiedziałem, że ja jestem przeciwnikiem tej inwestycji, 

natomiast stwierdziłem, że warto się zastanowić nad kształtem i nad 

funkcjonalnością tego i ewentualnie kosztami. Natomiast ja bym się tutaj akurat 

nie przejmował jako Radny czy deweloper sprzeda mieszkania, czy nie? Ja 

patrzę na to całościowo, kompleksowo. Chodzi przede wszystkim                                

o funkcjonalność, estetykę oczywiście, ale też interes Miasta. Było pytanie, czy 

koniecznie trzeba tak duże pieniążki wydawać? I to, co powiedziałem                           

z wizualizacji wygląda na to, że zostaną tam wycięte drzewa, a też powinniśmy 

chronić nasze dobro, bo te drzewa rosły kilkadziesiąt lat. Jeżeli posadzimy nowe 

to może za dwa, trzy pokolenia takie ładne drzewa mogą tam wyrosnąć i nic 

innego. Proponuję tylko, żebyśmy to przesunęli w czasie, nawet na najbliższą 

sesję. W międzyczasie byśmy się spotkali.       

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj   ad vocem 

Tutaj Pan Radny Gierada zwrócił uwagę na jedną zależność, a propos wsparcia 

tej inwestycji przez dewelopera przez inwestora, który tam zbudował budynek 

określony chyba mianem „Promenada Solna”. Janku masz rację, spieszmy się 

kochać inwestorów tak szybko odchodzą, chciałoby się powiedzieć. Tym 

bardziej spieszmy się wspierać ich chęć zrefundowania Miastu czegokolwiek, 

bo ja sobie przypominam dyskusję sprzed chyba trzech, albo czterech lat, jak 

rozmawialiśmy o wydaniu zgody na uruchomienie tej inwestycji (ja sobie 

przypominam, że wtedy inwestor obiecał Panu Prezydentowi, że w podziemiach 

tego budynku będzie ogólnodostępny parking i to był jeden z elementów, który 

przemawiał za tym, żeby wydać zgodę na tą inwestycję, która już wtedy budziła 

kontrowersje. Jak to się stało to wszyscy widzimy, więc ja tutaj bym się nie 

powoływał (z całym szacunkiem) na tego typu ustalenia dlatego, że mnie 



 14 

pragmatyka pracy w Radzie Miasta i obserwacja pewnych relacji Władz Miasta 

z inwestorami nauczyła jednej rzeczy (że akurat w tym przypadku to Radosław 

Sikorski miał rację mówiąc, że na gębę to jest krem nivea) więc jeśli ja dostanę 

taki dokument i zobaczę, że inwestor chce w jakikolwiek sposób partycypować 

w działaniach na rzecz rozwoju Miasta to wtedy w to uwierzę dlatego, że  

będzie to pociągać za tym nie wywiązanie się z tego zobowiązania pewne 

sankcje. Tymczasem ja już tyle obietnic ze strony inwestorów (które miały 

zmiękczyć i nas i przede wszystkim Prezydenta aby iść im na rękę słyszałem), 

że już naprawdę tego typu argumenty na mnie nie działają. Natomiast ja 

uważam osobiście, że powinniśmy przeznaczyć tą kwotę, bo w całej kwocie 

rewitalizacji centrum jest to kwota niezbyt duża. Oczywiście rozumiem tutaj ten 

również argument Alicji, gdzie jestem przeciwny szastaniu pieniędzmi na lewo                

i na prawo i ten argument tych mieszkań socjalnych przemawiam za mną                   

w każdej sprawie łącznie z tymi sprawami, kiedy dyskutujemy na temat 

odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, bo z tego właśnie,  z tych bonifikat 

powinniśmy finansować zakup tych mieszkań. Natomiast wydaje mi się tak, 

jeśli tam powstał budynek, który jest reprezentacyjny (bo jest, tak trzeba o tym 

uczciwie powiedzieć) i on stoi tak naprawdę w niecce błota, to nam to chluby 

jako Radzie Miasta nie przysparza i jeśli już ktoś bez względu na motywację 

(tutaj ewidentnie była motywacja ekonomiczna i finansowa) prowadzi tego typu 

inwestycje to Miasto powinno się w tym odnajdować. W tym momencie dolina 

Silnicy nie wygląda zbyt specjalnie. Jestem za tym, żeby jednak na tych 

terenach prowadzić te inwestycje. Dziękuję.   

 

Radny Rady Miasta Jan Gierada    ad vocem 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! To dobrze, że Pan Radny Goraj widzi, że 

przynajmniej kawałek Sinicy będzie wyglądało tak jak powinno wyglądać                 

od dawna i że jest to mówię Śródmieście. Natomiast ja sobie nie przypominam 

w ogóle (z wiekiem może czasami człowiek zapomina) żeby ten parking, który  

tam jest miał być ogólnodostępny. Nikt taki nie byłby nierozsądny bo każdy kto 

chciał kupić mieszkanie to najczęściej dzisiaj chciałby kupić z garażem, a więc 

może Pan Hajdorowicz, czy któryś z Panów Prezydentów powie, inwestor dawał 

parking ogólnodostępny dla Miasta, dla mieszkańców? Coś mi się tu nie zgadza. 

Pamięta któryś z Radnych? Może się coś Panu Radnemu Gorajowi z innym 

jakimś elementem pomyliło? Proszę mnie wyprostować bo chętnie bym 

skorzystał z tego parkingu, gdyby mnie ktoś tam wpuścił jak będę                           

z wnuczkami nad zalewem gołębie karmić. Ale, czy słyszał ktoś o tym parkingu 

ogólnodostępnym? Mam pytanie do Pana Prezydenta Gruszewskiego.  

 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj   ad vocem 

To jest dobry pomysł. Ja cały czas popieram argument Pana Jana Gierady, żeby 

nie Pan Dyrektor Hajdorowicz, tylko Pana Prezydent Gruszewski powiedział 
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czy faktem jest, iż jednym z ujawnionych przez media elementów umowy 

pomiędzy Miastem, a inwestorem było, bo na wstępnym etapie (podkreślam) 

było zbudowanie tam parkingu ogólnodostępnego na sporą ilość miejsc. Takiego 

bezpłatnego parkingu ogólnodostępnego dla Kielczan. Proszę powiedzieć, czy 

tak faktycznie było? Bo ja mam dobrą pamięć. 

 

Radna Rady Miasta Alicja Obara   ad vocem 

Ja do Pana Radnego Pyrka. Powiem tak Pan bardzo często przytacza argument, 

że trzeba zdjąć ponieważ trzeba to przedyskutować. No nie możemy każdego 

punktu zawsze zdejmować po to, żeby dyskutować, bo myślę, że od tego są 

Komisje na, których się dyskutuje, na które można przyjść zabrać głos i wtedy 

dyskutować. Na inne dyskusje mieliśmy tydzień czasu, żeby ewentualnie 

zasięgnąć jakiejś opinii i dowiedzieć się tego, czego ewentualnie nie wiemy. Ja 

powiem tak, ja wychowałam się w centrum i nad Silnicą zawsze było źle                      

i brzydko. Zawsze było brudno i zawsze były tam tylko krzaki i strach było 

czasami tamtędy przechodzić. Wydaje mi się, że każdy w swoim mieszkaniu 

jeśli chce mieć czysto, to nie sprząta tylko dywanu, ale od czasu do czasu, tylko  

również po katach. A to nie są znowu takie kąty, bo to jest ścisłe śródmieście. 

Jeżeli chcemy mieć ludzi w centrum to musimy im oprócz ulicy Sienkiewicza 

zapewnić szlaki spacerowe, ładne i piękne. 

 

Radny Rady Miasta Jarosław Karyś    ad vocem 

Szanowni Państwo Radni z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No, rozbawiliście 

mnie naprawdę bardzo. Bo otóż Pani Radna Obara stwierdziła z ubolewaniem, 

że nie możemy wybudować pomnika, bo jakże, trzeba budować mieszkania 

socjalne, tyle jest potrzeb w Mieście. Powiedziała to bardzo przekonywująco 

(właściwie to chwilę się nad tym zastanowiłem) jakież to cele zaszczytne                        

i zbożne Pani Radna przedstawia. Natomiast za chwilę Pan Radny Gierada z tą 

samą przekonywującą miną prawie stwierdza, że musimy wydać milion złotych 

na promenadę bo trzeba pomóc deweloperom. Otóż te mieszkania tam nie 

zostały sprzedane z tego co wiem w 40%, czy tam 40% zostało tylko sprzedane, 

i musimy im pomóc. No to nie ulega wątpliwości, bo to są biedni ludzie z Kielc 

którzy potrzebują mieszkań i dużo pieniędzy. Te mieszkania pewno będą 

sprzedawane jako jedyne z najdroższych bo naprawdę są w pięknym miejscu. 

Natomiast co do  całego meritum, jeżeli chodzi o tą promenadę, no to 

wypadałoby (jeżeli chcielibyśmy to poprzeć)| to oczywiście użyć innych 

argumentów, które są słuszne w jakimś sensie, że śródmieście to nie tylko 

Sienkiewicza, że śródmieście to również te ulice obok i to jakoś się broni. Ja 

mam duże wątpliwości, ale myślę, że się jednak broni. Natomiast proszę 

Państwa, nie może być tak, bo to zakrawa na hipokryzję, że z jednej strony 

mówimy o biednych mieszkańcach z drugiej strony lobbujemy za 

deweloperami. Dziękuję.  
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Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek  ad vocem 

Ja do wypowiedzi koleżanki Radnej Obary. Kiedyś tutaj koleżanka sama 

poruszała kwestię, że kontrowersyjne uchwały są wrzucane do budżetu, 

chodziło wtedy o kamery na skrzyżowaniach, to zostało zdjęte. Ja to 

powtórzyłem, że takie rzeczy powinny być oddzielnie, żebyśmy to mogli tutaj 

jak jesteśmy w pełnym składzie nad tym podyskutować. Ja też jestem za tym, 

żeby Kielce ładnie wyglądały, żeby ten bulwar ładnie wyglądał. Natomiast mam 

zastrzeżenia co do funkcjonalności, co do usunięcia drzew i uważam, że mój 

wniosek szedł w tym kierunku, żeby to przesunąć na najbliższą sesję, żebyśmy 

mogli to przedyskutować i uzyskać więcej informacji i nic więcej. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Gwoli informacji, te zmiany wszystkie były przez dwa tygodnie na Komisji 

Budżetu i Finansów rozpatrywane.  

 

Radny Rady Miasta Jan Gierada   ad vocem  

Odniosę się do Pana Karysia. Jeżeli Pan, Panie Radny nie widzi różnicy między 

uporządkowaniem jakiejś części działek. No to nie jest pomoc żadnemu 

deweloperowi. Deweloper wybudował budynek i wcale nie musi bulwaru robić. 

Pan nie śledzi od początku na czym to wszystko polegało. Miasto sobie pomaga 

a nie deweloperowi. Bo to Miasto odpowiada za wygląd tego Miasta. Jeśli Pan 

nie widzi różnicy między koniecznością postawienia księdzu pomnika                          

a uporządkowania Silnicy na długości 300 czy 400 metrów to ja Panu gratuluję 

samopoczucia. Takim argumentem można wszystko obalić jak Pan mówi: po co 

budować to? Po co budować tamto? Bo się komuś pomaga. Wy wszyscy                     

a szczególnie wy (Pan szczególnie) z PIS-u, wy wszyscy wszystkich 

podejrzewacie. Wam się wydaje, że wszyscy …   

 

Radny Rady Miasta Jarosław Karyś   ad vocem  

Panie Radny. Dobrze by było gdyby Pan słyszał, co Pan mówi. Ja nie mówiłem 

o tym, że promenada nie jest potrzebna (chociaż nie ma jakiegoś uzasadnienia) 

tylko o argumentacji, którą Pan przytoczył. I gdyby Pan zechciał (ja wiem, że 

pamięć jest ulotna) gdyby Pan zechciał przesłuchać siebie, co Pan powiedział, to 

by pan usłyszał słowa w których ubolewał Pan nad deweloperami. Proszę 

słuchać to, co się mówi i słyszeć samego siebie. Dziękuję.    

 

Radna Rady Miasta Alicja Obara   ad vocem 

Zrezygnowałam z tego głosu, ale jednak muszę, Panie Radny Jarku. Jeżeli ty nie 

widzisz różnicy między wybudowaniem pomnika a zrobieniem porządku w 

Mieście to co ja Ci poradzę? To znaczy, że wielu rzeczy nie rozumiesz, i tego co 

my tu mówimy, też nie rozumiesz bo budowanie mieszkań komunalnych to nie 

jest zbożny cel. To jest obowiązek Miasta. Natomiast nie jest obowiązkiem 
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Miasta budowanie pomnika i to chciałam powiedzieć, ale nie zrozumiałeś                      

o czym mówię.  

 

Radny Rady Miasta Jarosław Karyś   ad vocem  

Droga Alicjo! To dobrze, że tak się troszczysz o to, co rozumiem, a co nie 

rozumiem. Natomiast myślę, że mógłby te same słowa powiedzieć w stosunku 

do Ciebie. Ja wiem, że teraz Państwo próbujecie jakby zatrzeć złe wrażenie, bo 

wyszło to naprawdę ciekawie. Natomiast proszę mi wierzyć ja doskonale wiem, 

co mówię i doskonale wiem co powiedziałaś i co powiedział Pan Radny 

Gierada. Dziękuję.  

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Proszę Państwa! Może to, co powiem uporządkuje w pewien sposób tą całą 

dyskusję, którą Państwo prowadziliście. Chciałabym jedną rzecz powiedzieć, 

która jest bardzo istotna w tym bulwarze nad Silnicą. To za te pieniądze za                 

1 milion złotych, Miasto nie będzie budowało ani bulwaru, ani nic tam nie 

będzie porządkowało. W uzasadnieniu macie Państwo wyraźnie napisane, że te 

środki będą wykorzystane na zwiększenie przepustowości koryta rzeki, 

powiększenie przekroju poprzecznego i poprawę przepływu wód 

wezbraniowych poprzez wykonanie murków oporowych, wzmocnienie skarp                 

i czyszczenie dna koryta rzeki. Natomiast wszystko to o czym Pan Radny Pyrek 

tutaj mówił to jest to zadanie, które będzie wykonywała firma, która jest 

inwestorem na tym terenie. To nie za nasze pieniądze będzie to robione. To jest 

jedna rzecz. Druga rzecz, to jest porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem               

a Miastem. O tym wyraźnie mówi. Druga rzecz to jest taka, że proszę pamiętać 

o jednym, że te środki to pochodzą (zresztą też jest tutaj wyraźnie napisane)                 

z opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i my tak 

naprawdę nie mamy manewru wykorzystywania tych środków. My nie możemy 

ich wykorzystać ani na poprawę dróg naszych w Mieście, czy na przedszkola. 

Te środki są dedykowane konkretnie na cele, które są wskazane właśnie w tej 

ustawie prawo ochrony środowiska. I to, jeśli chodzi o ten temat to myślę, że 

tyle wystarczy. Natomiast, jeżeli chodzi o pomnik, o którym Państwo 

dyskutowali to powiem tylko tyle, że budowa tego pomnika jest częścią umowy 

i częścią wizji jaka została przedstawiona przez Pana Nizio, który był 

odpowiedzialny za realizację podpisanej z nim umowy, właśnie związanej           

z wyposażeniem i z całą wizualizacją tego Wzgórza Zamkowego. Zamknięciem 

jakby całego tego projektu jest właśnie budowa tego pomnika i z mojej strony 

mogę tyle powiedzieć. Jeżeli nie zbudujemy, nie zrealizujemy tej części tego 

planu. I jeszcze chcę Państwu przypomnieć jedną rzecz, że na poprzedniej sesji 

przyjęliście Państwo jednogłośnie taki plan, intencję właśnie, mającą na celu 

zakup tego budynku na powiększenie jakby tej części związanej z realizacją 

planów Kieleckiego Parku Technologicznego. Dzisiaj my tutaj wnosimy do 

Państwa o przeznaczenie określonej kwoty pieniędzy tych 8 mln zł, właśnie na 
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ten cel po to, żeby ta intencja, którą Państwo uchwaliliście została zrealizowana 

i zapięta można powiedzieć ta cała sprawa. Natomiast, czy jest to warte dzisiaj                

8 milionów zł, czy nie? To powinno może świadczyć o tym chociażby to, że 

właściciel tego budynku początkowo życzył sobie za niego 13 milionów zł.                 

I tylko dzięki myślę rzeczowej i bardzo takiej argumentacji służb Miasta została 

że tak powiem przyjęta ta kwota 8 mln zł. Ale oczywiście, każdy z Państwa ma  

prawo jak to się mówi myśleć na temat tej ceny metra kwadratowego według 

własnej wiedzy. Z mojej strony myślę, że tyle takich wyjaśnień a jeśli chodzi                 

o takie szczegóły architektoniczne, które towarzyszyły ewentualnym rozmowom 

w porozumieniu z inwestorem, a związanym z bulwarem nad Silnicą to 

poproszę Pana Dyrektora Hajdorowicza o wyjaśnienie. 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

Jako Pełnomocnik Prezydenta do spraw rewitalizacji, tutaj przyznaję się, że ja  

byłem inicjatorem takiego montażu finansowego w celu porządkowania tego 

najgorszego w tym momencie skandalicznej fragmentu śródmieścia, głównego 

dojścia deptaka, centralnego do parku. Wszystkie inwestycje i bulwar i ścieżka 

rowerowa i apartamentowce (na razie po jednej stronie, potem po drugiej) 

powstają w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego fragmentu. Inwestor dostał 

pozwolenie w oparciu o plan i nie musi z nikim wchodzić w żadną komitywę. 

Po prostu dostał pozwolenie. Winny był Miastu w ramach kompensacji 

przyrodniczej określone pieniądze, to chyba o ile pamiętam 1 200 000 zł,                      

i pomysł był taki, żeby te pieniądze wydać na miejscu, na bulwary. I chodziło 

też o to żeby był jeden projekt, ponieważ wzdłuż rzeki dokładnie pasek terenu 

(połowa należy do Miasta, ta bliżej rzeki) a druga połowa należy do inwestora. 

Dodatkowo jest pewna różnica poziomów miedzy tymi działkami. Gdyby nie 

był całościowy projekt a bardzo trudno o coś takiego, stracilibyśmy szansę w 

ogóle na spójność zagospodarowania tej przestrzeni. Tak, że wykorzystanie  

pieniędzy inwestora, któremu też zależy na tym, żeby przedpole jego budynku 

dobrze wyglądało. Czemu nie, jak mu zależy niech wykłada pieniądze. 

Pieniądze z kompensacji przyrodniczej wydane na miejscu, wspólny jednolity 

projekt bo są dwie własności i to wzdłuż i to co Miasto musi dołożyć no to musi, 

bo jeszcze jest problem wylewania rzeki i nie tylko na tym odcinku, ale też przy 

ulicy Planty. I ten problem jest rozwiązany za pomocą takich półmetrowych 

murków, które powstaną na koronie skarpy rzeki. Drzewa nie będą wycinane, bo 

był taki moment, kiedy na tych drzewach na każdym była kartka „wytną mnie”. 

My o tym pamiętamy i założeniem (dokumentacja jak się opóźniła o kilka 

miesięcy) z tego tytułu, że nawet technologia budowlana była sprawdzana pod 

kątem czy tym drzewom się nic nie stanie? Drzewa zostają i to było główne 

założenie do projektu. Ścieżka rowerowa jest po pierwsze zgodna z planem                  

w którym to ustalono drogą długotrwałych procedur i debaty publicznej i 

ścieżka rowerowa jak również wszystkie elementy tego projektu bulwaru były 
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niejednokrotnie uzgadniane z rowerzystami z MTB Kielce, jeśli chodzi                             

o nawierzchnię, jeśli chodzi o detale, szczegóły. Tak, że to jest projekt, który jak 

rzadko, który był konsultowany społecznie i jak rzadko, który w trakcie jego 

powstawania dbał o aspekty przyrodnicze i tą funkcjonalność o której Pan 

Radny mówił. Kwestia parkingu. Pamiętamy. To był teren PKP gdzie Miasto 

miało nadzieję, że przejmie te zaległości w podatku i w tym momencie 

projektowaliśmy na tym terenie parking. Jeden ze strategicznych parkingów 

śródmiejskich. Potem PKP zdecydowało się sprzedać na wolnym rynku teren, 

gdzie kupił go deweloper za chyba 1500 zł/m². Zmieniliśmy projekt planu                       

i w tej chwili ten parking strategiczny na 370 miejsc jest na terenie dawnych 

garaży policyjnych, które w tym momencie po sąsiedzku wykorzystuje MZD na 

swoje magazyny. I to jest nasza własność. I ten parking zgłaszamy jako kolejny 

parking śródmiejski do wszystkich ogólnodostępny na tej sąsiedniej działce, do 

wszystkich inicjatyw społecznych w ramach nowego dofinansowania unijnego. 

Owszem był pomysł ale nie było żadnego porozumienia że inwestor sam 

zaproponował Miastu bo nie musiał ani, że jeden poziom (bo garaż pod 

apartamentowcem miał być dwupoziomowy), że jeden poziom nie potrzebny 

jemu wydzierżawiłby na potrzeby Miasta, ale się okazało bo badaniach wodno 

gruntowych, że dwa poziomy są niemożliwe i sprawa zamknięta została, a jak 

mówię to były tylko pomysły, a nie żadne porozumienia, czy jakiekolwiek 

ustalenia. To chyba wszystko na ten temat. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Ja chciałam Państwu tylko taki szczegół przypomnieć, że te środki to nie są 

pochodzenia z tegorocznego budżetu, czyli z odpisów jakie właśnie ten punkt 

budżetu ochrony środowiska kumuluje w ciągu roku, tylko to są środki, które 

wchodzą, są wolnymi środkami, które weszły do naszego budżetu zgromadzone 

jeszcze w roku poprzednim. To tylko tyle.  

 

Radny Rady Miasta Stanisław Rupniewski   ad vocem 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja chciałbym podziękować Pani 

Skarbnik za takie logiczne wytłumaczenie tej inwestycji nad Silnicą. 

Rzeczywiście chyba nie doczytaliśmy tu, przepraszamy. Natomiast mój głos               

ad vocem dotyczy tej nieruchomości, którą mamy kupić od wyższej szkoły 

niepublicznej. My Radni od wielu lat spotykamy się z dylematem czy Miasto 

nie sprzedaje za tanio swoich nieruchomości a nie kupuje za drogo i ten dylemat 

niestety tkwi tutaj. Oczywiście każda nieruchomość jest wyceniana przez 

rzeczoznawcę. Doświadczenie uczy, że zwykle odbywa się to metodą 

porównawczą i ta wycena jest tylko wyceną, która daje obraz, jaki rząd 

wielkości. Natomiast w sytuacji, kiedy wyższe szkoły niepubliczne de facto są u 

progu schyłku, a ta nieruchomość praktycznie na ulicy Olszewskiego nie może 

być wykorzystana na inne cele, mam odczucie, że nie do końca została sztuka 

negocjacyjna wykorzystana w stosunku do zakupu tej nieruchomości. Dziękuję.  
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Radny Rady Miasta Mariusz Goraj   ad vocem 

Przejrzałem sobie archiwa kieleckich gazet. Pomyliłem się, faktycznie miałeś 

rację, to nie było cztery lata, tylko to było pięć lat temu, to było dokładnie                   

4 grudnia 2008 roku, Echo Dnia, tekst Pani Redaktor Agaty Kowalczyk                  

w miejscu dawnego miasteczka ruchu drogowego, kina letniego oraz skate 

parku ma powstać apartamentowiec z dwoma podziemnymi 

dwukondygnacyjnymi garażami. Jeden poziom ma być dla mieszkańców,                  

a drugi ogólnodostępny. Nie mówimy tutaj o żadnym integralnym parkingu 

obok budynku tylko mówimy o tym iż, jednym z przedmiotów umów Władz 

Miasta z inwestorem miało być to, że powstanie tam parking, który będzie 

ogólnodostępny czyli dostępny dla mieszkańców. Płatny, nie płatny ja nie 

wnikam w istotę sprawy dlatego, że tego już praktycznie nie pamiętam, ale 

pamiętam wypowiedzi Prezydenta który ubolewał nad tym, że został tutaj (za 

przeproszeniem) wykolegowany, delikatnie mówiąc, więc ja znajdę, miałem 

mało czasu, ale proszę mi uwierzyć iż, przygotuję się skrupulatnie do tej 

dyskusji i ona się na pewno dzisiaj jeszcze na tym nie skończy, bo mam dosyć 

robienie ze mnie… 

 

Radny Rady Miasta Jan Gierada   ad vocem 

Panie Radny! Z tym pisaniem w gazetach to ja powiem Panu, że różnie bywa. 

Trzy lata temu napisano (w Gazecie Wyborczej), że ja buduje potężny obiekt                

w Bilczy, Dom Opieki, a wybudował go ktoś inny razem z drugim kolegą. Ja się 

dowiedziałem z gazety. Tak, że niech Pan nie wierzy gazetom w to, co piszą. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie wniosek Kluby Radnych SLD o wykreślenie z projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok, pozycji 17 b) „Budowa pomnika ks. J. Pawłowskiego”, z punktu II 

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.  

 

Głosowanie: 

 

Za    – 11 

Przeciw   – 10 

Wstrzymało się  – 2 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj proszę o uznanie mojego głosu, jako głos 

przeciw, gdyż pomyłkowo wcisnąłem przycisk – za.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Czyli jest 11 do 11. 

 

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o wykreślenie z projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, 

pozycji 17 b) „Budowa pomnika ks. J. Pawłowskiego”, z punktu II Zmiany                  

w planie dochodów i wydatków budżetowych.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

I. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 16 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 6 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/768/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę 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. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 15 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 7 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce    

na 2013 rok. 

 

Do pkt. 7.3 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Proszę Państwa! Już w tej chwili możemy powiedzieć, że deficyt Miasta po 

przyjęciu przez Państwa tej uchwały wynosi na dzień dzisiejszy 128 095 157 zł       

i proszę Państwa ta uchwała, którą w tej chwili rekomenduję jest związana                   

z tym, że deficyt powinien być pokryty albo kredytami długoterminowymi, 

wolnymi środkami, czy też innymi ustawowymi tytułami i do pokrycia deficytu 
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planowanego pozostaje w naszym Mieście na dzień dzisiejszy 37 mln zł. Czyli 

oznacza to, że prawie sto milionów już jest pokryte. Przypomnę Państwu, że 

mamy umowy podpisywane z bankami na finansowanie wkładów własnych                 

w inwestycje finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Mamy 

również umowę podpisaną na kredyt, który finansuje Wieloletnią Prognozę 

Finansową (i to w ubiegłym roku Państwo taką uchwałę podjęli), mamy taką 

umowę podpisaną. A zatem dzisiaj proszę państwa o zgodę na ogłoszenie 

przetargu, prowadzenie całej procedury związanej z zaciągnięciem kredytu 

długoterminowego w wysokości 37 mln zł. Chcielibyśmy zapisać w warunkach 

SIWZ, że kredyt będziemy spłacać nie później niż do 2026 roku,                                  

a zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Bardzo proszę 

Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII770/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 

 

Do pkt. 7.4   - 7.5 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Mieczysław Tomala  

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Wnoszę projekt uchwały                      

w którym chcemy powołać Technikum o kierunku fryzjerskim, a jest to wniosek 

szkoły, środowiska szkolnego i obserwacji naszych ponieważ w szkole Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 3 funkcjonuje Zasadnicza Szkołą o kierunku fryzjerskim, 

ma bardzo dużą bazę, a jest to coraz bardziej popularny kierunek, jest duże 

zainteresowanie młodzieży i chcemy, żeby ich poziom wykształcenia był na 

poziomie technikum, dlatego wnoszę o przyjęcie tego projektu uchwały. 

Natomiast drugi projekt uchwały jest o włączenie tego w Technikum nr 10   

(jeśli Państwo zaakceptujecie) do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponad 

gimnazjalnej. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/771/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 10                  

do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/772/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie włączenia Technikum nr 10 do Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 3 w Kielcach. 

 

Do  pkt  7.6 – 7.7   

 

Dyrektor Edukacji Kultury i Sportu Mieczysław Tomala 

Szanowni Państwo! Wnoszę dwie uchwały, które ze sobą muszą być bardzo 

blisko z uwagi na to, że był popełniony błąd techniczny w uchwale, którą 

rekomendowałem Państwu bardzo szczegółowo na poprzedniej sesji. Chodzi              

o prostą rzecz. W wersji elektronicznej daliśmy z załącznikiem, który jest do 

palcówek niepublicznych do rozliczenia. Natomiast z papierowej Państwo mieli 

inny i ten błąd techniczny chcemy naprawić, żeby to było tak, jak prawo 

przewiduje i bardzo proszę o uchylenie uchwały zmieniającej uchwałę              

w sprawie trybu udzielania 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; 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekty uchwał poddano pod głosowanie.  

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie trybu udzielania 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 

 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/773/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

udzielania 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 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 

udzielania 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; 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/774/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania 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; 

 

Do pkt 7. 8 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Mieczysław Tomala 

Szanowni Państwo! Wnoszę projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek                  

i Zabawy w Kielcach, a wynika on z tego, że ustawa z 31 sierpnia 2011 roku                   



 25 

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

wymusza uaktualnienie statutu w podległych nam placówkach kultury, a w 

szczególności jest to wskazanie w statucie sporządzanie planów finansowego, 

powołanie dyrektora czy wskazanie źródeł finansowania. Wobec powyższego 

usieliśmy to poczynić i dlatego bardzo proszę o akceptację projektu uchwały  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy                         

w Kielcach 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/775/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz 

nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 

 

Do pkt 7. 9 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jest to projekt uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3.RADOMSKA – ul. Biskupa 

Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze 

Miasta Kielce, czyli zezwolenie na rozpoczęcie prac analitycznych i 

projektowych. Prasa pisze, że celem planu jest powstrzymanie przed zabudową, 

to jest nie do końca prawda. Celem przystąpienia do planu jest określenie na 

obszarze pięciu i pół hektara powierzchni, większości zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami, ale też wyznaczenie korytarza drogowego pod ulicę 

zbiorczą, która ma w przyszłości obsługiwać cały ten rejon. Ustalenia studium, 

istniejący węzeł ul. Radomska, ul. Biskupa Jaworskiego, ul. Bęczkowska, którą 

się łączy z ulicą Jana Pawła, cały układ jest tymczasowy, potem dojazd                     

ul. Świerczyńską do ul. Bęczkowskiej i do ul. Ciekockiej. W tym rejonie 

założono stowarzyszenie wspierania inicjatyw społecznych i tutaj ruch budowy 

czy też przygotowania do uzbrojenia terenu są dość intensywne. W zamierzeniu 

studium projektu tego węzła i aktualizowanego studium jest przedłużenie ulicy 



 26 

w kierunku wschodnim. Kiedyś ona miała się włączać do przyszłej obwodnicy 

wschodniej i w tym momencie to włączenie jest dość wątpliwe, więc ona się 

trochę inaczej zamyka, ale ta ulica (w tym momencie mówimy o klasie 

technicznej zbiorczej) obsługuje 80 hektarów tych terenów budowlanych. Ta 

ulica ma też prowadzić transport zbiorowy, czyli autobusy. Te 80 hektarów to 

jest mniej więcej tyle, co ma Osiedle Dąbrowa II. Na północ od projektowanej 

ulicy będą tereny usługowe, a na południe tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Taka jest intencja planu. Jest plan w interesie posiadaczy tych wszystkich 

działek na wschód od Reala. Postaramy się proszę mi wierzyć znaleźć takie 

rozwiązanie, które robi jak najmniej szkód i jest bardzo kompromisowe i 

przyjazne dla właścicieli działek i oczywiście przez jakieś działki ta ulica musi 

przejść. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, która pozwala nam rozpocząć 

takie prace. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Zawsze, kiedy przystępujemy do planu staram się z jednej strony mieć na 

uwadze fakt, że porządek przestrzenny Miasta musimy odgórnie czasami 

narzucać, pokazywać i uzgadniać wcześniej z mieszkańcami oczywiście. Czyli 

narzucać, konsultować a później uchwalać, a w tym przypadku sytuacja dotyczy 

ogromnego terenu natomiast dotyczy również kilku działek, większość tych 

terenów to jest własność prywatna. Ja szanowni Państwo, mam obawy, co do 

przystąpienia do tego planu, dlatego, że od wielu lat są tam właściciele gruntów, 

którzy starają się wybudować domy jednorodzinne na terenach, które wcześniej 

były możliwe pod zabudowę otóż dlatego, że ul. Świerczyńska była 

przedłużona. Później uchwałą Rady Miasta poprzedniej kadencji to przedłużenie 

zostało (nazwę to kolokwialnie) wykasowane i mamy dzisiejszy stan rzeczy, 

czyli ul. Świętego Pawła, która przechodzi w ul. Świerczyńską, co spowodowało 

z kolei duże trudności z pozwoleniem na budowę osób, które mają tereny tutaj 

od pętli, od tej którą zjeżdżamy teraz do Reala, czy na północne osiedla, a                  

ul. Świerczyńskiego i po tych sześciu latach ich starań o budowę domów dla 

siebie siedlisk przystępujemy do sporządzenia planu, który zablokuje jak by 

kolejne ich ruchy o dobry rok jak nie półtorej, a ja zawsze staram się 

zastanawiać też, kiedy podejmujemy taki plan zagospodarowania 

przestrzennego nad tym jaki jest sens w skali później inwestowania, przyszłego 

inwestowania np. w układ komunikacyjny, który jest oczywiście najdroższym z 

układów do wybudowania układu infrastruktury. Mamy przykład już                              

w Kielcach, takiej uchwały i planu zagospodarowania, który jest genialny, który 

wszyscy uwielbiamy, tak? Prawdopodobnie jest jeżeli można to w skali od jeden 

do sześciu, jak w szkole nazwać go na szóstkę i to jest Dąbrowa II. Problem 

polega z tym terenem tylko jeden, nikt nie może się tam budować, czyli mamy 

80 hektarów zablokowane planem zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj 

musimy podjąć decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu, który obawiam 

się, że w najbliższym dziesięcioleciu nie ma żadnej szansy realizacji, a mówię to 
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przede wszystkim o tej głównej właśnie trasie komunikacyjnej i infrastrukturze 

technicznej. Dokładnie taki sam cel jakby wyznaczenia dróg uporządkowania 

terenu przyświecał Dąbrowie II, a stało się tak, że przez dziesięć lat nikt tam się 

nie  może budować. Dzisiaj mamy kilku właścicieli gruntów, którzy od sześciu 

lat starają się, bo nie mogą wybudować (na swojej działce) dla siebie domu i po 

sześciu latach uczynić tego nadal nie mogą, a dzisiaj naszą decyzją zablokujemy 

ich, a może kilku innych właścicieli na kolejne półtora roku i muszę przyznać, 

że dla mnie podjecie dzisiejszej decyzji jest drastycznie trudne, bo z punktu 

widzenia oczywiście układu przestrzennego Miasta róbmy tych planów jak 

najwięcej, ale pozwolę sobie przytoczyć słowa Dyrektora Hajdorowicza, które 

uważam za bardzo słuszne cyt. „ilość planu zagospodarowania przestrzennego 

nie jest chlubą dla Miasta. Chlubą dla Miasta jest robienie tych planów 

zagospodarowani przestrzennego tam, gdzie one pozwalają na rozwój Miasta”               

i obawiam się, że plan niestety, ale nie służy temu celowi. Dziękuję.  

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

Ja przyznam się, że nie rozumiem głównego sensu tej wypowiedzi ponieważ dla 

mnie sprawy są proste, albo pozwalamy zabudowywać w Mieście Kielce 

korytarze projektowanych dróg ważnych dla obsługi i Miasta i przyszłych 

terenów i wtedy takich planów nie będziemy podejmować jeśli jest taka wola. 

Bo do tej pory uznawaliśmy w takich przypadkach zagrożenia zabudowy 

ważnego korytarza drogowego, że musimy uchwalić plan i takie plany Rada 

Miasta przyjęła dwa, dla przedłużenia ul. Bohaterów Warszawy. Takie plany 

były robione na Pakoszu. Takie plany są wykonywane dla ul. Napękowskiej                

i dla przyszłej trasy północnej, tzw. dzielnicy zachód czyli Ślichowice i osiedle 

Pod Dalnią, wzdłuż torów, której też groziła zabudowa fragmentu korytarza, 

więc albo na to pozwalamy i możemy oczywiście taką decyzję podjąć (bo do 

gestii Rady Miasta należy prowadzenie polityki przestrzennej i wtedy                         

w aktualizowanym studium po prostu wymażemy te ulice, ale jednocześnie                    

z konsekwencją, że wymażemy te tereny budowlane, które one miały 

obsługiwać, bo nie będziemy rysować fikcji. Albo reagujemy i starając się robić 

to jak najbardziej kompromisowo nawet kosztem prawidłowości rozwiązań tak 

jak w tym przypadku idąc na minimalnych łukach dopuszczalnych przepisami 

jednak dawać jakieś szanse na przyszłość rozwoju Miasta. Ja się nie zgadzam, 

że 80 hektarów na Dąbrowie to jest zablokowane planem. Dlaczego 

zablokowane planem? Według planu dokonano scalenia i podziału, są 

zarezerwowane pasy drogowe i tylko pieniędzy brakuje na realizację, ale 

przecież to nie plan blokuje tą realizuję. Oczywiście ja bym chciał dobrze 

zrozumieć te intencje rady, też jestem zdania, że trzeba umiejętnie lawirować  

pomiędzy poglądem, że najlepiej to jest 100% planu  jak ma gmina, a poglądem, 

że powinniśmy robić tyle planów na ile nas stać w najbliższych paru latach na 

realizację. Prawda leży gdzieś po środku i pewne rzeczy, które być może za 10 

lat, być może za 15, za 20 lat, albo nawet więcej, ale pewne rzeczy na 
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przyszłość (przynajmniej my do tej pory urbaniści, planiści) w ważnych 

fragmentach jednak naszym psim obowiązkiem jest podjęcie reakcji                             

i stworzenie planu. Nie będą czekać półtora roku ponieważ, co najwyżej prawo 

zezwala na zawieszenie postępowania na 9 miesięcy od daty złożenia wniosku 

czyli Państwo prawdopodobnie będą czekać 6 miesięcy i pewnie tą decyzję 

dostaną albo nie, ponieważ Państwo już 2 razy dostali odmowę, skarżyli tą 

odmowę i została ona utrzymana w mocy. Ja nie wiem, ja tylko wiem, że 

najwyższy czas ten fragment terenu zaprojektować oczywiście ze wszystkimi 

konsekwencjami. Dziękuję. 

 

Radna Rady Miasta Agata Wojda   wniosek formalny 

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej bardzo proszę o 10 minut 

przerwy 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  ogłosił przerwę 

 

Po przewie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  wznowił obrady 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR 

II.4.3.RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego 

Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 13 

Przeciw   – 5 

Wstrzymało się  – 4 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/776/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR 

II.4.3.RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego 

Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze Miasta Kielce. 

 

Do  pkt  7.10 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz  

Wysoka Rado! Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 
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V.3.2 Zagnańska – ul. Łódzka”. To jest teren w narożniku ulic Zagnańskiej, 

Łódzkiej i Jesionowej. Ten narożnik, gdzie jest Merkury Market, OBI. Merkury 

Market złożył wniosek o sporządzenie takiego planu, w związku z tym, że 

zamierza się przebudować, i rozbudować, i osiągnąć powierzchnię sprzedaży 

detalicznej powyżej 2 tysięcy metrów. Proponowane granice planu obejmują            

3 nieruchomości. Studium to jest obszar o powierzchni sprzedaży powyżej           

2 tysięcy metrów i przepisy mówią w sumie, że jeśli ktoś złoży wniosek to 

Gmina ma obowiązek sporządzić ten plan. To jest jeden z obszarów gdzie 

istnieje obowiązek sporządzenia planu, bo takich obiektów bez planu nie da się 

budować, mówiąc krótko. No nie ma sankcji, co się stanie jak mimo istnienia 

tego przepisowego obowiązku Gmina nie podejmie takiego planu, ale tu raczej 

nie ma konfliktów i nie ma problemów przynajmniej na razie, żadnych nie 

rozpoznawaliśmy. Teren jest przekształcony, zabudowany chodzi tylko                     

o inwestycje, wydaje mi się o budowę nowych miejsc pracy tak, że tu chyba nie 

ma żadnych kontrowersji tak, że bardzo proszę o pozwolenie nam                                   

o sporządzenie tego planu. Dziękuję. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 

V.3.2 Zagnańska – ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/777/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 

V.3.2 Zagnańska – ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce. 

 

Do  pkt   7.11 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II               

-Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”. Wysoka Rado! To jest plan, który 

najdłużej był sporządzany, bo uchwała o przystąpieniu została podjęta w 2006 

roku. Zasadniczym celem planu było zapobieżenie zabudowie wzdłuż linii 
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brzegowej Zalewu, ponieważ w tym obszarze działki prywatne, na wskutek 

zwrotu pomiędzy ul. Klonową a Zalewem ciągną się od lustra wody aż po                 

ul. Klonową. Kiedyś to był grunt Miasta, niestety większość działek została 

zwrócona i na wskutek wybudowania jednego apartamentowca ta zabudowa 

mogła postępować dalej na zasadzie dobrego sąsiedztwa. W tym czasie Zalew 

został wpisany do lokalnego programu rewitalizacji ze świadomością, że 

odbudowa i wykorzystanie potencjału tego akwenu w środku Miasta potrwa    

15-20 lat, bo tyle trwają tego typu interwencje. To jest teren bardzo różnorodny, 

bardzo konfliktowy i te konflikty, nawet drobne sprawy w trakcie konsultacji 

wykładania do publicznego wglądu (3 razy wyłożony) urastają do rangi 

gigantycznych problemów i ten plan był wielokrotnie poprawiany. Plan został 

przez Radę Miasta uchwalony chyba w 2008 roku, ale w trybie rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewoda uchyliła tą uchwałę. My przystąpiliśmy oczywiście do 

kontynuacji prac, ale wtedy trafiliśmy na trzy lata, takiej dużej zmienności 

aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, różnej zmienności. 

Nowe zasady na przykład prognoz środowiskowych, powstanie Dyrekcji 

Ochrony Środowiska i za każdym razem, kiedy z procedurą już dochodziliśmy 

do końca, a na skutek zmiany prawa musieliśmy się cofać z nią do początku, bo 

takie są przepisy. To chyba trwało 3 lata i po ustabilizowaniu się przepisów 

prawnych ten plan kontynuowaliśmy w ostatnich 3 latach, odbyły się dwa 

wyłożenia do publicznego wglądu i przedstawiamy właśnie finalny efekt tych 

prac. W 2008 roku było jedno wyłożenie, spłynęło 26 uwag do planu i wszystkie 

zostały rozstrzygnięte negatywnie przed tym pierwszym uchwaleniem. Przy 

powrocie do prac poszliśmy już na rozwiązania kompromisowe nawet skutkiem 

poprawności pewnych rozwiązań i z 29 uwag już tylko 12 było negatywnie 

rozpatrzonych, 17 pozytywnie, czyli ten projekt planu się zmieniał.                            

W wyłożenie drugim, które się niedawno odbyło spłynęło 11 uwag, czyli ponad 

o połowę mniej, uwzględniono 4 uwagi pozytywnie, czyli projekt planu się 

znowu zmieniał i musiał znowu z powrotem przejść całą procedurę,                              

7 negatywnie. W ostatnim 3 wyłożeniu, czyli tym, które miało miejsce                        

2 miesiące temu, nie było uwag. Procedura trwała bardzo długo, czas 

spowodował, że emocje i nabrzmiałe konflikty nieco wygasły, i czas czasem 

robi dobrze, i w tym momencie przynajmniej właściciele tego najbardziej 

konfliktowego terenu pomiędzy Zalewem a ul. Klonową wydaje mi się, że 

milcząco się pogodzili z taką propozycją kompromisu i czekają na ten plan, bo 

plan, jeśli chodzi o wyznaczony pasmo zabudowy wzdłuż ul. Klonowej daje, 

jeśli chodzi o intensywność zabudowy, kilkakrotnie większe możliwości niż 

zasada dobrego sąsiedztwa. To jest zwarta zabudowa. Jest to też rejon 

kieleckiego obszaru chronionego krajobrazu, praktycznie 100% granic planu                  

z tym, że różne strefy. Strefa A z największymi obostrzeniami, strefa B z dość 

wysokimi obostrzeniami, w zasadzie to nie jest teren budowlany, jeśli wczytać 

się w sens tych ustaleń ochronnych, i strefa C obszaru chronionego krajobrazu, 

gdzie jest to teren budowlany, ale też z pewnymi obostrzeniami. Tutaj są bardzo 
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trudne warunki, jeśli chodzi o ochronę środowiska i krajobrazu. Północna część 

rejonu ul. Piaski nad Rzeką i ul. Piaski Małe, cmentarz, ul. Zagnańska,                        

ul. Witosa (w sumie powierzchnia 12 hektarów) pod zabudowę ekstensywną, 

mieszkaniową, czyli ilość domów docelowo zwiększy się cztero, pięciokrotnie. 

Tak to wygląda. Projektowana nowa ulica, z części projektowania infrastruktury 

zrezygnowaliśmy protestów między czasie na wskutek protestów mieszkańców. 

Wzdłuż ul. Zagnańskiej dopuszczamy usługi lub mieszkania jak, kto chce                

na części w kolejnym paśmie można realizować zabudowę zwartą czyli na 

przykład szeregowo, a dalej już tylko wolnostojące. Ulica Piaski Małe jest ślepa 

natomiast ul. Piaski nad Rzeką łączy się z projektowaną ulicą w pewien system. 

Wjazd nie będzie bezpośredni tylko na skutek budowy przyszłości drugiego 

pasma, wjazd będzie na ul. Serwisową. Konflikt pierwszy, który nie da się 

rozwiązać (naszym zdaniem) bo mieszańcy, właściciele tych nieruchomości 

wzdłuż ul. Piaski nad Rzeką nie zgadzają się z zaprojektowanym w planie 

poszerzeniem tej ulicy do szerokości 10 metrów. My z kolei nie jesteśmy                    

w stanie sporządzić planu, gdzie ta szerokość jest mniejsza ponieważ plan musi 

być zgodny z przepisami (najmniejsza szerokość drogi publicznej to jest 10 

metrów). Owszem można uzyskać odstępstwa od każdego przepisu w Polsce na 

etapie sporządzania projektu budowlanego i starając się o pozwolenie na 

budowę. Na etapie planu zagospodarowania nie ma takiej instytucji, która daje 

odstępstwo. Musimy być zgodni z przepisami. Moglibyśmy i robimy to w 

pewnych przypadkach w planach zrezygnować ze statusu drogi publicznej 

wtedy te 10 metrów nie działa, bo wtedy jest 5,5 m, ale wtedy to nie jest droga 

publiczna, i zapisujemy w pewnych przypadkach ciąg pieszy jezdni publicznej 

albo drogę wewnętrzną i wtedy możemy sobie pozwolić na 5,5 metra 

szerokości, ale w skrajnych przypadkach, gdy jest to ulica krótka ulica 

obsługująca co najwyżej parę nieruchomości, na której nie będzie ruchu. Tutaj 

będzie ruch i długość ul. Piaski nad Rzeką to jest łącznik 400 metrów. Żaden 

inżynier nie podpisze się pod taką decyzją, że jest to ciąg pieszo, jezdny,                    

o szerokości 5,5 metra. To jest mało możliwe. Gdybyśmy tak zrobili, gdyby była 

taka instytucja odstępstwa to na pewno nie uzyskamy żadnych uzgodnień                   

i pewnie nie będziemy w stanie tego planu skutecznie zakończyć. Były 

spotkania z mieszkańcami, była Komisja Gospodarki Komunalnej na miejscu, 

wizja lokalna i my wszystkim tłumaczymy, że Miasto nie może inaczej zrobić 

ale Miasto nie będzie raczej na siłę uszczęśliwiać mieszkańców i robić im na 

siłę 10 metrowej ulicy. Jeśli nie zechcą to tam żadnych rozbudów nie będzie, bo 

Miasto ma poważniejsze problemy niż uszczęśliwianie ludzi na siłę                             

i poważniejsze wydatki. Także, albo spadkobiercy obecnych właścicieli będą 

mieli inne zdanie, albo jeśli nie będą mieli innego, no to ta ulica zostanie taka 

jak jest. Co najwyżej w drodze robót, które nie wymagają pozwolenia na 

budowę można ją jakoś tam modernizować, utwardzać. Natomiast wszystkie 

czynności, które wymagają pozwolenia na budowę wymagają też sporządzenia  

projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, ale na tym etapie jest 
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możliwe odstępstwo poprzez wystąpienie do Ministra z tym, że wątpię czy  

Minister zgodzi się aby 400 metrowa ulica mogła mieć 5 metrów szerokości. 

Być może. Ja nie wiem. W każdym razie w palnie nie jesteśmy w stanie tego 

postulatu mieszkańców spełnić. Kolejny teren to znaczy prywatne działki od             

ul. Klonowej aż do wody, gdzie kompromis polega na tym, że jest urządzona 

ulica dojazdowa równoległa do ul. Klonowej w odległości 90 metrów i w tym 

pasie jest zwarta zabudowa w miejscu od granicy do granicy, tak jak                 

w śródmieściu. Z tym, że będą to współczesne budynki. I ostatni konflikt, który 

pozostał, to jest kwestia Klubu Sportowego „Tęcza”. Konflikt Miasto, Klub 

„Tęcza” (Pan Dyrektor Filip Pietrzyk też uczestniczył w rozmowach) ma szansę 

się zakończyć i po prostu się dogadamy i zrobimy drogę wewnętrzną na 

parametrach takich jak Klubowi „Tęcza” i Miastu odpowiada dojazd do tych 

terenów zielonych i do przystani wodnej przyszłej, ale na razie proszę, żeby ten 

plan uchwalić. Myślę, że grubsze konflikty i wątpliwości omówiłem i bardzo 

proszę o pytania, ewentualne wątpliwości lub po prostu o uchwalenie tego planu 

co przyjmiemy z dużą ulgą powiem szczerze bo to siedem lat mija. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak  

Chciałbym poruszyć dwie kwestie zawarte w projekcie planu. Pierwsza kwestia 

to jest łącznik drogowy o którym Pan Dyrektor wspomniał, czyli łącznik 

drogowy przy ul. Silnicy od ul. Witosa do ul. Orkana. Powołujemy się na 

studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kielce, oczywiście. Moje pierwsze pytanie związane z tym jest jaka jest 

zasadność budowy tego łącznika? Tak naprawdę budując łącznik konieczna 

będzie budowa (między innymi) mostu nad rzeką, tak więc koszty będą bardzo 

duże. Nie będę wspominał o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Czy 

budowa łącznika rozwiąże jakieś poważne problemy komunikacyjne? W mojej 

ocenie (być może się mylę) możemy jedynie skrócić nieznacznie czas dojazdu 

na przykład do marketu, NOMI, do Aresztu Śledczego, w związku z tym proszę 

mnie, a przede wszystkim mieszkańców Miasta przekonać do tego, że warto 

wyłożyć w przyszłości ogromne pieniądze na wymienioną przeze mnie 

inwestycję zamiast przeznaczyć te środki na przykład na budowę lub remont 

takich ulic jak Zagnańska, Witosa, Piaski Małe, Piaski Nad Rzeką i przy okazji 

budowę chodników dla pieszych w zaniedbanych północnych dzielnicach Kielc. 

Teraz skupię się na drugiej kwestii. Ulica Piaski Nad Rzeką, przepisy rzekomo 

jasno wskazują, że projektowana droga publiczna klasy D powinna mieć 

szerokość 10 metrów. Mieszkańcy jak wiadomo nie zgadzają się z tym. Urząd 

powołuje się na Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 roku. Rzeczywiście w dziale drugim tego Rozporządzenia 

można przeczytać ulica klasy D nie powinna być węższa niż 10 metrów, ale w 

tymże Rozporządzeniu jest w dziale drugim paragraf 7.2 zawarty jest zapis,                 

ja pokrótce zacytuję, że w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych trudnymi 

warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się 
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przyjęcie mniejszej szerokości ulic niż podane w ustępie pierwszym. Jednak pod 

warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Rozdział drugi cytowanego, przeze 

mnie Rozporządzenia, rozdział nosi nazwę jezdnie, to jest paragraf 14 punkt 8 

wskazuje iż, w strefie zamieszkania szerokość pasa terenu przeznaczonego do 

ruchu pojazdów i pieszych powinna być dostosowana do potrzeb. Nie powinna 

być ona mniejsza niż to wynika z warunków określonych w przepisach 

dotyczących dróg nie pożarowych. Płynnie przejdźmy do tegoż Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku                   

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg powiatowych. 

Rozdział 5 – drogi pożarowe, paragraf 11, punkt 3, droga pożarowa powinna 

być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 x 20 

metrów lub (to jest istotne), w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu 

budowlanego i powrót pojazdu bez cofania. Patrząc przyszłościowo wjeżdżając 

w ul. Piaski Nad Rzeką wóz strażacki będzie mógł bez przeszkód wrócić do                

ul. Zagnańskiej przejeżdżając przez projektowaną ulicę pomiędzy ulicami Piaski 

Nad Rzeką a Piaski Małe. Paragraf 12 punkt 3 tegoż Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, iż minimalna szerokość drogi 

pożarowej powinna wynosić 4 metry. W mojej ocenie wszystkie parametry 

dostosowujące planowaną ulicę do wymogów cytowanych Rozporządzeń 

zostaną spełnione, czyli możliwe jest do pogodzenia tak zwany interes 

mieszkańców i Urzędu Miasta. Kolejna kwestia dotycząca również ul. Piaski 

Nad Rzeką. Odpowiadając negatywnie na protest mieszkańców dot. 

projektowanej drogi i wskazując na minimalną szerokość drogi 10 metrów 

przeczytać możemy, iż przekrój drogi musi być wystarczający z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i rozmieszczenia wszystkich planowanych sieci 

infrastruktury technicznej. Tu moje pytanie, o jakie sieci infrastruktury 

konkretnie chodzi? Przecież mieszkańcy ul. Piaski Nad Rzeką własnym kosztem 

wybudowali wszystkie media, one tam po prostu są. Mieszkańcy tejże ulicy 

przekazali już jakiś czas temu swoje nieruchomości pod wydzieloną ul. Piaski 

Nad Rzeką oraz na potrzeby łącznika tej ulicy z ul. Witosa. Dlaczego więc 

chcemy w pewnym sensie uszczęśliwiać mieszkańców na siłę? Przecież nikt tak 

naprawdę nie jest przeciwny zaprojektowaniu ulicy. Chodzi o to, aby wsłuchać 

się w głos mieszkańców, którzy płacą podatki w naszym mieście. Plan nad 

którym debatujemy jest niezwykle potrzebny. Niewątpliwie pozwoli 

uporządkować wiele kwestii i niewątpliwie ożywi ten nieco zaniedbany obszar 

Miasta, ale w mojej ocenie ma on pewne wady, które wspólnymi siłami 

mieszkańców i urzędników a nawet Radnych możemy, a nawet powinniśmy 

usunąć. Plan można skorygować żeby ludzi, których on dotyczy mogli 

powiedzieć, że to jest również ich własny plan zagospodarowania 

przestrzennego. Dziękuję bardzo. 
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Radny Rady Miasta Jan Gierada  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Poza jakimkolwiek sporem jest ( z góry 

mówię, że zagłosuję za planem), że uchwalenie planu to jest o wiele mniejsze 

zło, niż jego nie uchwalenie, to jest jedna sprawa. Na pewno się nie zgadzam               

z Panem Hajdorowiczem, który powiedział, że czas robi dobrze. Ja mówię 

zależy dla kogo. Dla mnie na przykład nie. Natomiast mówiąc już na poważnie 

trzeba wziąć pod uwagę taką rzecz (mówię o ludziach mieszkających przy                  

ul. Piaski Nad Rzeką) oczywiście Darek Kozak słusznie zauważył, że ci ludzie 

włożyli w tą ulicę całe swoje serce, bo praktycznie bez pomocy Miasta wykonali 

całą infrastrukturę i gazu, i kanalizacji, i wody. Czy ta ulica wymaga remontu 

nawierzchni? Bez względnie tak, ale nikt im w tym temacie nie pomógł. Poza 

sporem  jest, że  projektowane ulice muszą być wykonane zgodnie z przepisami 

i Pan Dyrektor Hajdorowicz takie zaprojektował. Moje pytanie jest takie, czy 

istnieje jakakolwiek szansa, żeby tym ludziom pomóc? Jeśli nie ma żadnej 

szansy to trzeba im to powiedzieć, że żadnej szansy nie ma, na tym skończyć                     

i robić swoje. Dziękuję.  

 

Radna Rady Miasta Joanna Winiarska  

Panie Dyrektorze! Ja mam takie pytanie dotyczące uwag, które wnosił Zarząd 

Klubu Sportowego „Tęcza” Społem, mianowicie chodzi o tą drogę dojazdową, 

czy będzie ona wykonana kosztem kortów tenisowych? Dziękuję uprzejmie. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek  

Kolego Darku, Radny! Gratuluję! Doskonale się przygotowałeś. Na to samo 

Rozporządzenie się chciałem powołać. Istotnie byłem tam wraz z członkami 

Komisji Gospodarki Komunalnej, rozmawialiśmy z mieszkańcami i ja powiem 

tak. Mieszkańcy budowali tam domy w oparciu o istniejące wtedy przepisy 

prawne, zainwestowali swoje pieniądze, uzbroili teren, doprowadzili gaz, 

doprowadzili wodę, doprowadzili kanalizację. Jest tam dobrze funkcjonująca 

droga, ona nie ma określonych tych parametrów 10 metrów, ale to ta 

społeczność lokalna zorganizowała się fantastycznie, w ten sposób, byliśmy 

zresztą świadkami, jechał duży spychacz i samochód osobowy, wyminęły się te 

pojazdy w taki sposób, mieszkańcy tam gdzie mają bramy wjazdowe na swoje 

posesje przesunęli je tworząc zatoczki naturalne. I ta społeczność jest 

zdeterminowana, żeby w tym kształcie to zachować. Ja uważam, że tu powinny 

być wszystkie działania podjęte, żeby tego stanu nie zmieniać. Rozmawialiśmy 

wtedy czy ewentualnie droga jednokierunkowa, tym bardziej, że nie ma wjazdu 

bezpośrednio z ul. Zagnańskiej, powstaje równolegle szeroka droga, więc myślę, 

że objechanie tych kilkuset metrów nie stanowi problemu i to, co powiedział 

Radny Gierada (bo byliśmy tam razem) i tu kierujemy apel do Pana Dyrektora 

Hajdorowicza i do Władz Miasta, żebyście się Państwo pochylili nad tym, aby 

tym ludziom nie zrobić krzywdy, żeby zachować taki stan jaki tam funkcjonuje. 

Mało tego, w trakcie rozmowy z mieszkańcami padł argument, że jeżeli w 
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planie nie zostanie ujęta ta droga no to nie będziemy mogli Państwu tej drogi 

remontować. Ci ludzie do tej pory sobie doskonale radzili i ja myślę, że jeżeli by 

podjęli kolejną i to Państwo macie instrumenty, macie możliwości, cały sztab 

ludzi, prawników, którzy powinni znaleźć rozwiązanie tak, abyśmy my jako 

Radni mogli z czystym sumieniem zagłosować nad tym planem 

zagospodarowania przestrzennego, który niewątpliwie Kielcom jest potrzebny 

ale z drugiej strony, żebyśmy nie wyrządzili krzywdy mieszkańcom tego 

obszaru. Dziękuję. 

 

Radna Rady Miasta Agata Wojda  

Szanowni Państwo! Dawno nie procedowaliśmy (przynajmniej dla mnie) nad 

tak trudnymi problemami przestrzennymi, co do których ja mam tak dużo 

wewnętrznych dylematów, bo były sprawy konfliktowe pamiętam nie dawno 

Ostrą Górkę, natomiast z mojego punktu widzenia łatwiej było sobie wyrobić 

opinię i podjąć decyzję niż problemach których dzisiaj dotykamy. Jak Pan 

Dyrektor słusznie zauważył, zresztą nam to zrecenzował krok po kroku, z jakimi 

problemami ten plan się borykał: formalnymi, ludzkimi, społecznymi. I po tych 

latach (jeżeli się nie mylę 7-8) ten plan zmierza ku finałowi. Czy szczęśliwemu? 

Myślę, że tak. O kompromisie o którym Pan Dyrektor mówił zawartym wzdłuż 

ul. Klonowej, to była najbardziej konfliktowa część tego planu. Oczywiście ten 

kompromis jak każdy nie uszczęśliwia każdego w 100%, ale myślę, że to jest to 

(wszystkie strony są w stanie się zgodzić) z ogromny pożytkiem dla tego terenu 

i ochrony Zalewu. Teraz drugi konflikt na którym w tym momencie 

dyskutujemy, czyli ul. Piaski Nad Rzeką. Zgłosili się do nas bardzo aktywni 

mieszkańcy z tamtego terenu, brali udział i w dyskusjach publicznych i na 

Komisjach, indywidualnie spotykając się z Radnymi, i to jest grupa, która 

zdecydowanie protestuje przeciwko takiej szerokości drogi tam. Ja rozumiem 

argumentację Państwa o tym Państwo Radni mówili referując przede mną duże 

poświecenie dla infrastruktury, która służy im, ale jest to także infrastruktura 

miejska. Druga strona medalu jest taka, że zgłosili się do nas mieszkańcy tej 

ulicy, którzy z kolei mają odmienne zdanie i uważają, że ta droga jest tam 

konieczna, i potrzebna. Teraz tak Rozporządzenie na, które się Państwo po kolei 

powołujecie ono oczywiście dotyczy mieszkańców i ich odpowiedzialności                   

i szukania przepisów, że dziękuję że to mamy. My dziś na Komisji przed sesją                 

o tym Rozporządzeniu dyskutowaliśmy i chcę powiedzieć (Pan Dyrektor 

Hajdorowicz to powiedział) ale chcę z taką pełną dobitnością jeszcze 

powiedzieć, że owszem to Rozporządzenie daje takie możliwości odstępstwa, 

ale nie na etapie projektowania planu. Tam jest możliwość, która jest na etapie 

pozwolenia na budowę i też nie stuprocentowa, bo Ministerstwo odstąpi, bądź 

nie odstąpi. Druga rzecz dla mnie szalenie istotna w kontekście mieszkańców ul. 

Piaski Nad Rzeką i w kontekście poniesionych przez nich nakładów na 

infrastrukturę. Pytaliśmy urzędników Miasta, czy gdyby Ci Państwo chcieli 

dalej kontynuować swoje społeczne zaangażowanie i na przykład zdecydowali 
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się w ramach własnych środków bądź też inicjatywy lokalnej poprawić 

nawierzchnię na tej drodze, która w tym momencie istnieje, bo (Radni, którzy 

tam byli widza jak ona wygląda) to jest droga wiejska z dziurami drodzy 

Państwo i trudno stwierdzić jak się tam wjeżdża, że jesteśmy w Mieście 

Wojewódzkim, gdyby taka inicjatywa została podjęta to czy Państwa będzie 

obligować założenie 10 metrowej drogi? Otóż dostaliśmy odpowiedź, w którą ja 

głęboko wierzę i jest dla mnie bardzo ważny punkt zaczepienia i dla 

mieszkańców także powinna być, że w ranach inwestycji, która byłaby 

remontem można nawierzchnie położyć na takiej szerokości drogi jak jest w tym 

momencie i nie trzeba inwestować w 10 metrową drogę. To są dylematy, które 

pewnie jak każdy z nas w sobie nosi i waży teraz je, ale wydaje mi się, że tak 

duży obszar w tak ważnym miejscu naszego Miasta, gdzie udało się przez tyle 

wypracować tyle istotnych i czasochłonnych i pracochłonnych konfliktów 

powinna nas skłaniać do tego, żeby za tym planem zagłosować i oczywiście jest 

mi bardzo przykro, że ktoś będzie miał  poczucie pewnie krzywdy, którą mu się 

wyrządzi choć myślę, że to poczucie nie musi się przebić w rzeczywistą 

sytuację. Bardzo dziękuję 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Jakby kontynuując poprzednią wypowiedź ja tylko po krotce odniosę się do tego 

terenu. Szanowni Państwo ten obszar pomiędzy Piaskami jest tylko i wyłącznie 

właścicieli prywatnych, który składa się z kilkudziesięciu działek, więc powiem 

szczerze, tam nie ma mowy o zrobieniu czegoś bez głosu mieszkańców. Jeżeli 

mieszkańcy nie będą chcieli drogi, którą dzisiaj wyrysowujemy tak jak nakazuje 

prawo, to tej drogi po prostu nie będzie, bo ja sama pamiętam taką sytuację, 

kiedy wnioskowałam o odstąpienie od inwestowania w budowę drogi dlatego, 

że nie odpowiadała ona mieszkańcom. Co innego oczywiście jest utwardzenie 

nawierzchni. Tak, więc nie ma według mnie żadnej obawy, że powstanie tam     

10 metrowa droga, jeżeli mieszkańcy tego nie będą potrzebować. Bo nie 

powstanie. No chyba, że Państwo nagle znajdą te pieniądze i zmuszą 

mieszkańców, ale wydaje mi się, że żaden z Radnych tego nie zrobi. Chciałam 

się odnieść do innej części tego planu, bo według mnie bardzo istotnej z punktu 

widzenia przede wszystkim układu komunikacyjnego tego całego Miasta a po 

drugiej niezwykle istotnej inwestycji pod względem układu komunikacyjnego 

dzielnicy północnej właśnie tego łącznika pomiędzy ul. Klonową a ul. Witosa. 

Konsekwencje planu inwestycyjne, finansowe są zawsze trudne do przewidzenia 

a na pewno wymagają wielkich poświęceń i właśnie zabiegania Radnych o to, 

żeby te inwestycje były przeprowadzone. Wyrysowanie tego łącznika, uwierzcie 

mi, że dla wielu mieszkańców przede wszystkim osiedli Sieje, Dąbrowa, może 

kiedyś mam nadzieję Dąbrowa II, to jest alternatywa dla ul. Warszawskiej 

tudzież objazdu całego terenu Kielc w stronę północną, czyli jechania ul. 

Jesionową, potem ul. Zagnańską i dopiero wjeżdżamy w ul. Witosa więc ten 

łącznik, z całym szacunkiem od wielu lat obsługiwany przez mieszaków tych 
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terenów jak również zwykle istotne dla rozwoju tego Miasta. Pracując nad tym 

planem od 2006 roku dziękuję za liczne wyłożenia i dochodzeń do pewnych 

konsensusów, społecznych również. Co do kwestii ul. Piaski Nad Rzeką                     

i ul. Piaski Małe bo tego nie można oddzielać bo to jest ta sam dzielnica, bardzo 

podobna sytuacja. Tymi terenami też się zajmuję od 6 lat i powiem Państwu 

szczerze, że jeszcze wczoraj postanowiłam raz jeszcze tam pojechać. Dzisiaj też 

rozmawiałam z mieszkańcami, którzy chcą mieć uregulowaną tą sytuację 

drogową i zapewniam Was, że osobiście będę przeciwna, jeżeli ktoś będzie 

chciał zmusić tych mieszkańców, aby mieli tam nowo wybudowaną drogę                    

z pełną infrastrukturą i 10 metrową szerokością pasa drogowego łącznie                          

z chodnikami. Dziękuję.   

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
Wysoka Rado! Proszę mi wierzyć, że po 7 latach mordęgi z planem, planiści, 

żeby uniknąć konfliktu pójdą na wszystko. Ustępstwa są takie w niektórych 

punktach, że ja mam do tej pory wątpliwości czy dobrze zrobiliśmy, ale już               

w końcowej poprawce po drugim wyłożeniu robiliśmy wszystko, żeby 

uwzględnić maksymalną ilość uwag i proszę mi wierzyć, nie da się w tym planie 

narysować pasa drogowego do ul. Piaski Nad Rzeką mniejszego niż 10 metrów. 

Po prostu się nie da. Nam nie zależy na tej ulicy. Nie mamy tam żądnych 

interesów. Dlaczego mielibyśmy się upierać, że musi być 10 metrów jak nie 

musi. Panie Radny Kozak proszę się nie obrazić, to jest tak trochę bo Panowie 

wzięli Rozporządzenie i to jest chwalebne, że przeczytali, przeanalizowali, ale 

to jest tak jakbym ja dzisiejszej nocy przeczytał podręcznik do medycyny np. 

onkologii i Panu Radnemu Góździowi teraz mówił, że ja wątpię w jego 

kompetencje. Panowie pomieszali drogi pożarowe, nie będę teraz robił wywodu, 

ale nie macie Panowie racji. To nie jest tak jak Pan powiedział, że nie da się. 

Owszem da się wszystko na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

Powtarzam, nie mamy tam żadnych interesów i żadnych powodów, żeby się 

upierać na złość mieszkańcom, że musi być 10 metrów, bo coś nam się w głowę 

stało. I tak na przyszłość. W żadnym planie miejscowym drogi publicznej ani               

w żadnym innym miejscu w kolejnych planach nie jesteśmy w stanie narysować 

mniejszej szerokości niż 10 metrów. Po prostu się nie da. To nie jest tak, że my 

nie znamy przepisów. Po co ten łącznik? Powiem ogólnie, można sobie 

wyobrazić funkcjonowanie Miasta przy likwidacji paru ulic istniejących nawet 

teraz. Ulice układu podstawowego, czyli zbiorcze i główne tworzą pewien ruszt. 

Rozłożenie prawidłowe ruchu i kwestie hałasu, bo za chwilę musimy realizować 

dyrektywę unijną hałasową, w tym momencie hałas przekracza normy w 

odległości w obie strony 80 metrów od krawężnika. Po obniżeniu tych norm do 

60 metrów od krawężnika, ale nadal mam ten sam problem. Jeżeli nie chcemy 

mieć ekranów to jedyny sposób, to jest zmniejszenie natężenia ruchu, czyli 

rozłożenie tego ruchu w mieście na siatkę ulic, bo gdzieś ten ruch musi się 

zmieścić. Muszą być różne możliwości poruszania się po mieście. W planach 
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nie wolno nam ustalać zasad ruchu, czy jednokierunkowa czy nie, gdzie skręt, 

gdzie zakaz, to oznakowanie i organizacja ruchu jest zakazana w planach. My 

mamy rezerwować pas terenu pod drogę publiczną i wszystko. I powtarzam, że 

gdybyśmy mieli możliwość narysowania drogi mniejszej niż 10 metrów i 

uzyskania uzgodnień, to po prostu byśmy to zrobili z czystego lenistwa, bo to 

siedem lat trwa. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek   ad vocem  

Panie Dyrektorze! Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja jestem jak najbardziej za 

uchwaleniem tego projektu zresztą powiedziałem to wcześniej. Rozumiem Pana 

argumenty, że są określone przepisy, które wymagają wyrysowania drogi                    

o szerokości 10 metrów natomiast jeszcze, żebym i ja był do końca przekonany     

i Państwo, którzy tutaj licznie przybyli, to proszę powiedzieć, żeby rozwiać 

pewne wątpliwości. Ja rozumiem tak, Pan powiedział, że jeżeli mieszkańcy tej 

drogi nie będą jej chcieli to ta droga nie powstanie. Podejrzewam, że Miasto 

mając na uwadze wiele innych priorytetowych dróg nie będzie specjalnie 

zainteresowane budową tej drogi, ale gdyby kiedyś doszło do takiej sytuacji, że 

za 10-20 lat zmienią się jakieś uwarunkowania, ktoś tam będzie jednak chciał tą 

drogę postawić czy mieszkańcy będą w stanie zablokować (mieszkający przy tej 

drodze) tą inwestycję? W myśl istniejących dzisiaj przepisów wiadomo przepisy 

się mogą zmieniać. 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
Nie sądzę, żeby za 10-20-50 lat doszło do takiej sytuacji, że Miasto Kielce jest 

już tak bogate, że robi ludziom na siłę ulice dojazdowe. Nigdy do takiej sytuacji 

nie dojdzie, bo bogate metropolie im więcej pieniędzy tym więcej potrzeb i od 

wielu lat i tak to będzie dalej podstawowa infrastruktura, czyli dojazdowa, 

razem z sieciami, a dojazdowa co to jest klasa techniczna? No to jest taka, która 

obsługuje tylko przyległe nieruchomości i po skali Miasta działa tylko układ 

podstawowy, czyli tzw. dwupasmówki i zbiorcze więc to jest tylko interes 

właścicieli. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek zaszła taka sytuacja nawet przy 

optymistycznym spojrzeniu na przyszłość Miasta Kielce, że miasto jest tak 

nieprzyzwoicie bogate, że ludziom na siłę robi ulice, która tylko tym ludziom 

ma służyć. Chociaż odpowiadając na pytanie, teoretycznie prawo na taki 

totalitaryzm pozwala że ktoś się uprze i tą drogę zrobi na siłę tak jak autostrady, 

no jest to teoretycznie możliwe, to szczerze mnie, że tak. 

 

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak   ad vocem 

Tylko jedna taka uwaga do Pana Dyrektora, bo bardzo Pana cenię i Pana 

fachowość, ale idąc tokiem Pana rozumowania (nie chcę być złośliwy) bo Pan 

głównie w moim kierunku odpowiadał, powiem tak, to jest jakbyśmy na 

przykład Korony powinni się wypowiadać tylko piłkarze, czy byli piłkarze, a na 

temat służby zdrowia tylko lekarze. Oczywiście je nie jestem fachowcem w tych 
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tematach, ale zarówno ja, jak i mieszkańcy szukamy pewnych rozwiązań                       

i zwłaszcza tylko zadaję pytania. 

 

Pan Kazimierz Ciarach  

Dzień dobry Państwu! Jestem mieszkańcem ulicy Piaski Nad Rzeką i chciałem 

w imieniu mieszkańców coś powiedzieć. Zostałem trochę zbity z pantałyku, 

ponieważ Pan Dyrektor Hajdorowicz pewne rzeczy już omówił i odpowiedział 

na wątpliwości, ale mimo wszystko chciałem jeszcze coś powiedzieć. 

Zastanawiające jest to, ja zaczęliśmy dyskusję że Pan Dyrektor Hajdorowicz 

powiedział, że jest jakiś punkt w przepisach, że można ewentualnie wnioskując 

do Ministerstwa zmniejszyć tą drogę. Jest jeszcze druga rzecz, dopiero jak 

podnieśliśmy medialną wrzawę, czy zwróciliśmy do Państwa, żeby Państwo 

przyjechali, zobaczyli to tak na swoje oczy tą drogę no, to wtedy jakaś dyskusja 

się zaczęła. Natomiast do tej pory to wyglądało tak, że jakiś planista narysował 

prostą kreskę, gdzie droga tam jest troszkę pod kątem i ma swoją specyfikę. 

Praktycznie tutaj chodzi o ten kawałek drogi, który ma może długość 200 

metrów, gdzie część mieszkańców po prostu ma w swoich posesjach dość stare 

50 letnie drzewa no i szkoda by było. Mówimy cały czas o ekologii, a Pan 

Dyrektor Hajdorowicz o tym nie powiedział. Ta droga jeżeli będzie tak 

planowana (10 metrów), praktycznie ona niewiele zwiększy drożność ponieważ 

te 10 metrów to jest 5,5 metra drogi plus 5 metrów na infrastrukturę, plus 

chodnik. Czyli praktycznie teraz jest 5,5 i będzie 5,5 no, to po co w ogóle to 

planować bo też pieniądze na te plany trzeba wydać. Wychodzi tak, po co 

dyskusja? Jak dowiedzieliśmy się, ulica Piaski przy cmentarzu też była w planie 

czyli droga dojazdowa między cmentarzem a działkami. Po jakichś negocjacjach 

(Pan Hajdorowicz i innymi doszedł do kompromisu) natomiast z nami nie 

uważam, że doszło do kompromisu. Miałem przygotowany inny temat, ale jest 

jeszcze taka rzecz, że ktoś w między czasie powiedział mi, że i tak przyjmiemy 

ten plan, więc Państwo tutaj są przeszkodą? Bo dla dobra ogółu trzeba to 

przyjąć. To jeżeli nam mieszkańcom to przeszkadza to, kto to jest ten ogół? 

Może jacyś deweloperzy (biedni deweloperzy jak to mówią) chcą ten plan, żeby 

mogli tam budować zwartą zabudowę jednorodzinną na sąsiednich działkach. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Ja tylko tą konstatację, o której Pan mówił. To ja w dyskusji nie usłyszałem od 

żadnego Radnego, ani żadnej Radnej pretensje, że po co Państwo tu przyszli? 

Tak, że to jakieś nie uprawnione jest stwierdzenie i ja bym chciał, żebyśmy się 

szanowali wzajemnie. 

 

Radna Rady Miasta Agata Wojda 

Panie Przewodniczący! Ja dokładnie do tego samego wątku, który Pan poruszył. 

To raz, że nie usłyszałam, a po drugie nie zawsze zdarza się tak (oczywiście to 
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przy ogromnym zaangażowaniu Państwa) tak dużo czasu kilka Komisji, kilka 

spotkań poświęcamy planom jednemu fragmentowi. Oczywiście jest to naszym 

obowiązkiem. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji nie powinni się 

Państwo czuć w żaden sposób pominięci albo zignorowani. Jeżeli tak jest to jest 

mi bardzo przykro, ale naprawdę nie wiem z czego to wynika. Dziękuję.    

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Krótko, żeby przytoczyć jakiś przykład. Ulica o której wspominałam to była ul. 

Nowościegiennego, gdzie przy tejże ulicy, która nie istnieje teraz jako 

wyasfaltowana (po prosty mieszkańcy się nie zgodzili na to, żeby oddać metr na 

budowę drogi i ja osobiście na Komisji wnioskowałam o to, żeby odstąpić od tej 

inwestycji (co się stało) więc szanowni Państwo zapewniam, że w imieniu 

Radnych nie zmusimy Państwa, żebyście przyjęli od nas ten podarunek warty 

pewnie kilka milionów złotych, czyli nowej ulicy 10 metrowej w tamtym 

terenie. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  Joanna Grzela 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja podobnie jak Pan z ul. Piski Nad 

Rzeką też jestem trochę zbita z pantałyku, bo nie ukrywam, że wchodząc dzisiaj 

na salę byłam bardzo wojowniczo nastawiona w odniesieniu do osoby Dyrektora 

Hajdorowicza i tu miałam wypisane uwagi pod adresem Pana Dyrektora i słów, 

które padły w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, właśnie w 

miejscu, będąc przy ul. Piaski Nad Rzeką, ale po raz pierwszy ta dyskusja 

(chyba po raz pierwszy, takie mam wrażenie) w sytuacjach takich trudnych i 

konfliktowych, dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego 

przebiegła bardzo, bardzo rzeczowo i Pan Dyrektor Hajdorowicz zrobił potężny 

wysiłek polegający na tym,  że do kilku osób i do kilku Radnych przemówił 

swoimi argumentami. Ja podobnie jak moi przedmówcy, jak Darek również, 

zaglądałam do tego Rozporządzenia, więc tak to jest Panie Dyrektorze, że każdy 

z nas przejęty autentycznie losem mieszkańców, którzy przez 20 lat (właściwie 

tyle mniej więcej jestem Radną dokładnie wiem, że Miasto nie bardzo 

interesowało się tą częścią Miasta) swoim własnym sumptem zrobili naprawdę 

bardzo dużo i kiedy okazało się, że na siłę ktoś ich chce uszczęśliwiać (Pan 

Dyrektor to podkreślił na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i dziś 

także), że na siłę nikt nie będzie Państwa uszczęśliwiał. Mam nadzieję, że tak 

rzeczywiście się stanie, no to trudno się dziwić, że my Radni zareagowaliśmy bo 

czuliśmy, że mieszkańcy są w tym momencie traktowani w sposób krzywdzący, 

ale te argumenty, które padły z Pana ust i Pani Agaty Wojdy mnie uspokoiły i 

mam nadzieję, że Państwa mieszkańców także. My na tym etapie mamy 

związane ręce w kilku punktach i te punkty i ten plan tak powinien wyglądać. 

Żądnych ustępstw w tym momencie nie jest w stanie nikt zagwarantować, czy 

też przeprowadzić je w palnie. Natomiast na etapie realizacji tego planu być 

może, kiedyś jeżeli ktoś będzie chciał tą ulicę robić będzie można to po prostu 
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zablokować i taki mój apel do Państwa mieszkańców, abyście zaufali nam                    

i temu słowu, które jest zaprotokołowane, że nikt naprawdę Państwu krzywdy 

na żądnym etapie nie zrobi. Bo doskonale wiemy, co Państwo już zrobiliście                   

i jaki wkład pracy potężnej i pieniędzy by mieszkać godnie w miejscu, które 

rzeczywiście czasami przypomina miejsce dosyć zapomniane przez Władze 

Miasta. To tyle tytułem uspokojenia, które moja przedmówczyni też 

powiedziała. Dziękuję  

 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II -Zalew Kielecki – 

Klonowa – Piaski”. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/778/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II -Zalew Kielecki – 

Klonowa – Piaski”. 

 

Do pkt 7.12 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Helenówek. 

Szanowni Państwo! Pierwsza uchwał dotyczy ul. Helenówek. To jest 90 m², 

które znajduje się pod pasem drogowym ulicy Helenówek. Stąd koniecznośc 

nabycia.   

 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej                      

w Kielcach przy ul. Helenówek. 
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Głosowanie: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/779/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej                      

w Kielcach przy ul. Helenówek. 

 

Do pkt. 7.13 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, 

prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych                  

w Kielcach  przy ulicy Zakładowej oraz ulicy Lisiej. 

Szanowni Państwo! To są trzy działki: jedna o powierzchni 83 m², 202 m²                    

i 1125 m². Działki, które znajdują się w sąsiedztwie działek sukcesywnie 

wykupywanych przez Targi Kielce w celu dalszego perspektywicznego rozwoju 

swoich nieruchomości, swoich zabudowań i stąd taka uchwała i bardzo proszę                

o podjęcie. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek 

Ja na początku mam takie pytanie. Przeczytałem uchwałę Prezydenta Miasta 

Kielce, czy to jest błąd? Idąc dalej ja poświęciłem trochę czasu też na 

przeanalizowanie pewnych dokumentów i może tak, po kolei zaczynając. 

Uchwała jest w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego, czyli aportu do 

spółki Kielce i wnosimy aport tylko pytanie, za co? Za objęcie akcji, tak? 

(odpowiedź z sali Dyrektora Filipa Pietrzyka: tak.). Jeżeli chcemy objąć akcje to 

zgodnie z art. 175 i art. 262 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych to ta 

uchwała powinna również zawierać ile akcji obejmujemy, tak przynajmniej 

wynika tutaj z dokumentów. Mało tego ja sobie zadałem trochę trudu, 

poszukałem różne uchwały, które były podejmowane i pomijam już uchwały w 

większych Miastach, ale znalazłem też uchwałę, która została podjęta w Starej 

Białej, zastanawiałem się długo gdzie to jest i znalazłem w gooogle, że w 

Województwie Mazowieckim i tam jednoznacznie jest napisane, że aport, za 

jaką wartość, ale ile obejmujemy w zamian za to udziałów, względnie akcji.               

W związku z tym ja mam pytanie, czy od strony formalnej ta uchwała pomimo, 

że wcześniej były takie podejmowane, ma wiążącą moc i prosiłbym o opinię 

prawną na ten temat, ponieważ ja mam wątpliwości czy uchwała, którą 

podejmiemy, pomijając błąd w nagłówku będzie prawomocna. Dziękuję. 

 



 43 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Ja chciałem powiedzieć jakby odpowiadając już na wprost koledze Jerzemu, że 

Radca Prawny, Magister Jacek Szczeciński jest podpisany pod uchwałą, co 

znaczy, że ona jest według niego zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeśli 

chodzi o spółkę komunalną to niestety ta spółka nie ma zastosowania przepisów 

spółki komunalnej, bo ona nie jest spółką komunalną. Gdyby miała 100% 

udziałów byłaby spółką komunalną, a ona 100% udziałów skarbu Miasta nie 

ma. Panią Mecenas Jadwigę Nowak bardzo proszę o odpowiedź dla Pana. Błąd 

w nagłówku jest niedopuszczalny Panie Dyrektorze! Ale ten, co nic nie robi to 

się nie myli. Pytanie jest takie, czy uchwała jest zgodna z przepisami jeśli 

chodzi o to, że w tej uchwale nie ma zapisanych ile obejmujemy akcji w zamian 

za aport w postaci gruntu  

 

Radca Prawny Urzędu Miasta Jadwiga Nowak  

Witam Państwa serdecznie! Wiele czasu upłynęło, aż mogę z tej perspektywy 

się właśnie pokłonić po raz ponowny. Twierdzę, że ta uchwała nie narusza 

prawa i nie ma żadnego obowiązku, projektodawca uchwały by przeliczać już w 

tym dokumencie ilość udziałów, czy akcji w zamian za aport, którego wartość 

jest podana. To jest następny etap proszę Państwa. Dziękuję uprzejmie. 

 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 

Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, prawa własności nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych położonych Kielcach przy ulicy Zakładowej          

oraz ulicy Lisiej. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/780/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Targi 

Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, prawa własności nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych Kielcach przy ulicy Zakładowej oraz ulicy Lisiej. 

 

Do pkt  7.14 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 
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położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Kolejna uchwał dotyczy 

kompleksu garażowego. Jest to kolejny z tych garaży przy ulicy Wschodniej, 

który dzierżawimy, gdyż nakłady stanowią własność dotychczasowego najemcy. 

 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach 

przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/781/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy               

ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

 

Do pkt  7.15 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Nowy Świat oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. To 

jest proszę Państwa nieruchomość na której znajduje się wybudowany już w 

stanie surowym budynek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek                     

i Położnych, i na tym gruncie w związku z tym, że nieruchomość była wcześniej 

dzierżawiona na podstawie uchwały szanownej Rady z tym, że nie nastąpiło 

wydzielenie geodezyjne tego ponieważ przy dzierżawieniu nie ma takiej 

konieczności. Ponieważ stowarzyszenie zwróciło się do nas z prośbą o 

możliwość zabezpieczenia hipotecznego swojej inwestycji, którą finansuje 

częściowo z kredytu na tej nieruchomości, stąd zachodzi konieczność 

geodezyjnego wydzielenia tych działek a następnie odłączenia od założenia 

nowej księgi wieczystej tak, aby można było wpisać hipotekę. Na dzień 

dzisiejszy jest to dostosowanie tej nieruchomości gruntowej poprzez jej 

geodezyjne wydzielenie i określenie już geodezyjne, jak to ma być powierzchnia 

do tego stanu, który będzie mógł być ewentualnie później przedmiotem uchwały 
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o zabezpieczenie hipoteką, a na ten temat to Państwo już zdecydują na następnej 

sesji czy zabezpieczać, czy nie. Dziękuję. 

 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Nowy Świat oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/782/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego 

w Kielcach przy ul. Nowy Świat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt  7.16 

 

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen 

za te usługi. Jest to uchwała z 6 grudnia 2012 roku, której zmiany polegają na 

wykreślenie punktu 4 i zmiany punktu 5 tej uchwały, która polega na 

wykreśleniu podmiotu, którym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

jako podmiotu dostarczającego worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

Zasadnym jest, żeby podmiot, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu, 

który również będzie dostarczał pojemniki dla mieszkańców, był również 

odpowiedzialny za dostarczanie tych worków do selektywnej zbiórki odpadów. 

Proszę o przyjęcie tej uchwały 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi. 

Głosowanie: 
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Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLIII/783/2013 z dnia 11 kwietnia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi. 

 

Do pkt. 8 

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce  Jerzy Pyrek 

 

Sprawozdanie 

Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce 

powołanej Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/666/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

w celu dokonania oceny funkcjonowania i wpływu monitoringu na 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Komisja Doraźna w składzie: 

1) Jarzy Pyrek - przewodniczący, 

2) Tomasz Bogucki, 

3) Jarosław Karyś, 

4) Stanisław Rupniewski, 

5) Jolanta Winiarska, 

prowadziła swoje prace w Urzędzie Miasta Kielce oraz w Centrum Monitoringu 

Wizyjnego Straży Miejskiej w Kielcach, w okresie od 7 grudnia 2012 r. do               

4 kwietnia 2013 r. 

 

Przedmiotem działania Komisji było: 

1) Dokonanie oceny monitoringu, będącego w strukturze Straży Miejskiej, w 

zakresie możliwości monitorowania i przekazywania informacji o 

pojawiających się zagrożeniach. 

2) Dokonanie oceny możliwości i potrzeby rozbudowania istniejącego 

systemu. 

3) Określenie możliwości i potrzeby przyłączenia do systemu tak zwanych 

biernych systemów monitoringu, dla zwiększenia bezpieczeństwa. 

4) Dokonanie analizy ilości informacji przekazywanych ośrodkom 

dowodzenia lub patrolom Straży Miejskiej i Policji w połączeniu z 

możliwościami operacyjnymi. 



 47 

5) Porównanie stopnia zagrożenia (wykorzystania) potencjału ludzkiego i 

sprzętowego w monitorowaniu bezpieczeństwa w odniesieniu do 

wykroczeń. 

 

Na terenie miasta Kielce działają 3 systemy monitoringu zorganizowane i 

obsługiwane przez Centrum Monitoringu Wizyjnego: 

1) w Centrum Kielc, 

2) w Amfiteatrze na Kadzielni, 

3) w Spółdzielni Mieszkaniowej DOMATOR w Kielcach na terenie dwóch 

osiedli tj. Ślichowice i Pod Dalnią. 

Łącznie w Kielcach zainstalowanych jest 97 kamer. Systemy są ze sobą 

kompatybilne. 

 

Komisja odbyła 6 posiedzeń plenarnych - protokołowanych. 

1) W dniu 11 grudnia 2012 r. przedmiotem obrad Komisji było: 

a) Ustalenie planu działania Komisji. 

b) Określenie podstawowych celów i metod pracy. 

2) W dniu 7 stycznia 2013 r. przedmiotem obrad Komisji było: 

a) Zapoznanie członków Komisji z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu 

środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych 

przez straż gminną (miejską). 

b) Ocena funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Kielce po okresie rocznej działalności w oparciu o przedstawione 

informacje. 

c) Zapoznanie się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w obszarze Miasta Kielce, objętym monitoringiem 

wizyjnym za okres l stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. 

3) W dniu 5 lutego 2013 r. przedmiotem obrad Komisji było: 

a) Funkcjonowanie i ocena przydatności monitoringu na terenie 

osiedli Pod Dalnią i Ślichowice. 

4) W dniu 19 marca 2013 r. przedmiotem obrad Komisji była: 

a) Informacja na temat współpracy służb miejskich z Policją. 

b) Opinia na temat monitoringu pod kątem wykrywania sprawców 

wykroczeń i przestępstw (w tym o charakterze kryminalnym). 

c) Ocena potrzeb i możliwości lokalizacji montażu kolejnych kamer. 

5) W dniu 26 marca 2013 r. przedmiotem obrad Komisji było: 

a) Podsumowanie uzyskanych informacji. 

b) Określenie formy i trybu opracowania sprawozdania. 

6) W dniu 4 kwietnia 2013 r. przedmiotem obrad Komisji było: 

a) Przyjęcie sprawozdania Komisji Doraźnej. 

 

Na posiedzenia Komisji zapraszani byli: 
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 przedstawiciele Straży Miejskiej w Kielcach, 

 przedstawiciele Policji (Komendy Miejskiej i Komisariatu III), 

 przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej DOMATOR, 

 dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 

Miasta Kielce. 

 

W trakcie pracy Komisji, jej członkowie, zapoznali się z funkcjonowaniem 

Centrum Monitoringu w Kielcach oraz uzyskali szczegółowe informacje na 

temat jego funkcjonowania. 

Informacji udzielali: 

1) Jerzy Bukała, główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa 

1) Urzędu Miasta Kielce, 

2) Edward Janus,, inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa, 

3) Władysław Kozieł, komendant Straży Miejskiej w Kielcach, 

4) Tomasz Terlecki, kierownik zespołu monitoringu, 

5) Krzysztof Jaśtal, starszy informatyk zespołu monitoringu. 

 

Obecny na spotkaniu Komendant Straży Miejskiej Władysław Kozieł, 

przedstawił ocenę funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Kielce po okresie rocznej działalności. Ponadto przedstawił ilościowe 

zestawienie zdarzeń ujawnionych przez Centrum Monitoringu Wizyjnego w 

Kielcach według kategorii za 2012 rok oraz analizę stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w omawianym obszarze i okresie. 

 

W trakcie kolejnych posiedzeń członkowie Komisji uzyskali dodatkowe 

informacje i opinie od: 

1) komisarza Tomasza Jarosza, komendanta III Komisariatu Policji 

Miejskiej w Kielcach, 

2) asp. sztab. Olgierda Oleksiaka, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach, 

3) Jarosława Uciga, kierownika Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej 

DOMATOR, na terenie której funkcjonuje monitoring, 

4) Krzysztofa Przybylskiego, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce. 

 

W trakcie funkcjonowania Komisji, wpłynęła do niej korespondencja od 

Stowarzyszenia NASZ DOM. Z uwagi na fakt, iż treść jej wykraczała poza 

zakreślony obszar działania i kompetencje Komisji, podjęto decyzję o przesłaniu 

korespondencji do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zajęcie stanowiska w 

przedmiotowej sprawie. Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski pismem z 

dnia 5 marca 2013 r. udzielił Komisji stosownych wyjaśnień. 
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Ustalenia Komisji w zakresie zadań określonych uchwałą: 

 

1) Dokonanie oceny monitoringu, będącego w strukturze Straży Miejskiej, w 

zakresie możliwości monitorowania i przekazywania informacji o 

pojawiających się zagrożeniach. 

a) W obszarze objętym monitoringiem istnieje możliwość 

monitorowania zagrożeń, przekazywania informacji i 

identyfikowania sprawców przestępstw i wykroczeń. 

2) Dokonanie oceny możliwości i potrzeby rozbudowania istniejącego 

systemu. 

a) Istnieją techniczne możliwości podłączenia kolejnych kamer, 

których obsługę zapewni Centrum Monitoringu Wizyjnego. 

b) Rozbudowywana jest sieć światłowodów wykorzystywanych do 

przekazywania obrazu. 

c) Wskazano szereg miejsc w śródmieściu Kielc gdzie dodatkowe 

kamery mogłyby usprawnić system i wyeliminować występujące 

na tym obszarze zagrożenia: 

1. Al. IX Wieków Kielc - konieczność dodatkowej kamery 

obrotowej. 

2. Fragment Centrum w obszarze ul. Bodzentyńska - ul. 

Kościuszki. 

3. Parking wielopoziomowy przy Urzędzie Miasta ul. 

Piotrkowska. 

4. Galerie handlową KORONA przy ul. Warszawskiej. 

5. Tunel pod dworcem kolejowym łączący ul. Sienkiewicza z 

ul. Mielczarskiego. 

d) Sugerowano instalowanie kamer „czasowych" (np. monitorujących 

przestrzeń wykorzystywaną na duże imprezy masowe w centrum 

miasta). 

3) Określenie możliwości i potrzeby przyłączenia do systemu tak zwanych 

biernych systemów 

a) Zgłaszane są potrzeby w tym zakresie przez przedstawicieli 

niektórych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Będzie to 

możliwe pod warunkiem partycypowania w kosztach. 

4) Dokonanie analizy ilości informacji przekazywanych ośrodkom 

dowodzenia lub patrolom straży Miejskiej i Policji w połączeniu z 

możliwościami operacyjnymi. 

a) Straż Miejska oraz Policja na bieżąco otrzymują informacje i 

dysponują stosownym sprzętem i możliwościami operacyjnym. 

Przekazanie Policji w tym roku dotacji celowej w wysokości 50 

000 zł zapewnia dodatkowe patrole i zwiększenie możliwości 

operacyjnych. 
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Konkluzja Komisji 

Komisja w trakcie prac po zapoznaniu się z dostępnymi materiałami i po 

wysłuchaniu opinii specjalistów wymienionych w niniejszym sprawozdaniu, 

pozytywnie ocenia wpływ monitoringu na zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców w monitorowanym obszarze. 

Z danych uzyskanych przez Komisję wynika, iż ilość wykroczeń drogowych 

stwierdzonych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest wyjątkowo duża. 

Wydaje się, iż kwestia ta powinna być przedmiotem dodatkowych analiz służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Mieście, co do przyczyn i sposobu 

ograniczenia tego rodzaju wykroczeń drogowych. 

Niniejsze sprawozdanie zawarte jest na 4 stronach i zostało przyjęte przez 

Komisję Doraźną w dniu 4 kwietnia 2013 r. 

 

Do pkt. 9 

 

Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Joanna Grzela 

2. Alicja Obara 

3. Renata Wicha 

4. Katarzyna Zapała 

5. Regina Zapała 

6. Jerzy Pyrek 

 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

W sprawach różnych i wolnych wnioskach chciałem powiedzieć tylko (nie ma 

Pana Jana Gierady w tej chwili), ale proszę mu przekazać, serdeczne 

podziękowania za zorganizowanie meczu bokserskiego między Kielcami           

a Winnicą. Wynik jest dla nas zadowalający, wygraliśmy w Kielcach i gdyby 

nie jego zaangażowanie organizacyjne i nie tylko to gości z Winnicy nie 

moglibyśmy podejmować. Tak, że bardzo proszę przekazać mu serdeczne 

podziękowania. 

 

Radny Rady Miasta Jarosław Machnicki 

Ja chciałem powiedzieć, że po ostatnim wystąpieniu tutaj, kiedy przeczytałem 

oświadczenie Pana Marka Rolaka, odbyła się kolejna Komisja Edukacji                     

i Sportu, tam rozmawialiśmy o sporcie, a przede wszystkim sporcie 

młodzieżowym i jesteśmy umówieni z Panem Prezydentem Andrzejem Sygutem 

na to, że na kolejnym, być może na początku, czy w połowie maja, na spotkaniu 

Komisji, będziemy rozmawiali w jaki sposób i czy w jakiej wysokości i w jakich 
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możliwościach będziemy mogli wspomóc Kielecki sport szczególnie ten 

młodzieżowy bo środki, które zostały przeznaczone w tym roku, one są 

niewystarczające, ale też razem rozmawiamy o tym, w jakiś sposób systemowy 

zastanowić się nad tym komu dajemy, dlaczego dajemy i ile dajemy? Bo 

wszystkich prawdopodobnie niezadowolimy, a poza tym Komisje myślę, że nie 

powinny działać jak pogotowie ratunkowe, tylko raczej systemowo                      

i myślę, że tutaj, ja mnie Komisje, bo wczoraj też na Komisji Kultury, Turystki        

i Promocji Miasta wystąpiła podobna sytuacja, że ktoś tam aplikuje i Komisja 

no widząc jakąś tam troskę i możliwości pomocy, czy chęć pomocy, aplikuje 

pisząc wniosek do Pana Prezydenta, ale myślę, że  po prostu w tym momencie 

naprawdę trzeba myśleć systemowo, zastanowić się nad tym, i tutaj Pan 

Prezydent Andrzej Sygut powiedział, że zbada cały problem, jakoś go nam 

przedstawi w skali globalnej, w skali poszczególnych stowarzyszeń, i klubów,                

no będziemy mieli takie świadome spojrzenie na to, co się dzieje w okolicach 

pierwszego półrocza tego roku, a są już informacje z poszczególnych klubów, że 

też sobie mogą nie poradzić w tym roku, ale też są informacje, w jaki sposób 

próbują sobie radzić. Ja nie będę teraz rozwijał tego tematu. Ja rozumiem, że 

kolega Jerzy Pyrek mówił o KSS jako tej drużynie seniorskiej, bo tutaj musimy 

rozgraniczyć pewne rzeczy. Z rozmowy w poprzedni czwartek na Komisji 

Edukacji i Sportu wiemy, że pieniądze, które były wskazywane w konkursie dla 

kieleckiego klubu na szkolenie młodzieży one czekają, tylko są proceduralne 

kwestie, które prawdopodobnie nie leżą po stronie Miasta, ale to jest kwestia do 

dyskusji, ja nie potrafię na dzisiaj powiedzieć, czy zostały jakieś tam kwestie 

uregulowane, które powodują jakieś tam możliwości przejścia tych pieniędzy,               

i tutaj należałoby też zapytać klub, czy te wszystkie rzeczy zostały spełnione, bo 

to nie jest tak. Ja czytając tutaj wypowiedź Pana Marka Rolaka zakończyłem 

tylko to, gdzieś tak umknęło, że nie są to takie czarno białe rzeczy, że jest tam 

trochę szarości i że ta kwestia nie do końca wygląda w ten sposób, a przyznam 

także, że po tym moim wystąpieniu otrzymałem sporo informacji                                

i telefonicznych i spotykając się z ludźmi i dzisiaj ta moja optyka jest trochę 

inna niż przekazywanie jednostronne. Tak, że myślę, że dyskusja jest potrzebna, 

ale tutaj przede wszystkim chyba klub powinien zacząć działać proceduralnie, 

prawnie. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela 

Waham się, czy zabierać głos czy nie, bo rzecz ma dotyczyć klubu dziewcząt. 

Znamy ten temat bardzo dobrze. Ja znam z dwóch stron, bo i z przekazu Pana 

Rolaka i dziewcząt, które mam przyjemność na uczelniach edukować (kilku 

dziewcząt), które mają potworny żal do nas Radnych, bo one do końca nie 

rozumieją i nie wiedzą, co się dzieje i na czym polega istota rzeczy i dlaczego 

borykają się cały czas z jakimiś problemami i kłodami, a one interpretują to w 

ten sposób, że to Miasto te kłody im kładzie, że Miasto ich nie dostrzega, nie 

dostrzega sukcesu. Takiego właśnie przykrego oświadczenia w trakcie zajęć 
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wysłuchałam kilka tygodni temu. Naprawdę mnie się bardzo przykro zrobiło                  

i powtórzę to Panie Przewodniczący, co zasugerowałam wczoraj na Komisji 

Kultury, by szerzej podjąć tą problematykę, ten temat klubu i przede wszystkim 

prowadzić rozmowy z udziałem tych dziewcząt, tych zawodniczek, żeby one 

miały pełną świadomość, że to nie jest tak, że tu siedzi kilkadziesiąt mądrych 

głów, które decydują o tym, jak mają być pieniądze rozdzielone, a nikt nie 

dostrzega sukcesu tego klubu. Tylko, żeby miały świadomość tego, że prawda 

leży gdzieś pośrodku. Ja o tym o, czym rozmawialiśmy wczoraj na Komisji nie 

chcę publicznie też rozmawiać, być może i to jest racja, co wczoraj Pan 

Przewodniczący sugerował, że potrzebna jest jakaś restrukturyzacja generalnie, 

ale Panie Prezydencie Andrzeju, jeżeli Pan będzie takie rozmowy prowadził, czy 

jakąś szerszą dyskusję na temat finansowania tego właśnie klubu to może 

zróbmy jakiś taki wyjątek i zaprośmy dziewczyny, przynajmniej reprezentację 

tych dziewcząt, żeby one miały pełną wiedzę, gdzie leży problem. Dziękuję. 

 

Do pkt. 11 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLIII sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 11 kwietnia 2013 roku.  

 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady Miasta 

 

Joanna Ściegienny                                                             Tomasz Bogucki  


