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Protokół Nr L/2013 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 5 września 2013 roku, w godz. 8.00 – 8.55, 

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

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 

Wszyscy obecni. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Otwieram 50 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 5 września 2013 roku. Witam 

Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Skarbnika Miasta, 

a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz szefów jednostek 

organizacyjnych Miasta. Szczególnie witam najemców lokali w budynku przy 

ulicy Sienkiewicza 68. 

Witam panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych mediów. 

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

samym stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do 

podejmowania uchwał. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

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

projekty uchwał, będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 

z załączonym do nich porządkiem. 

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między posiedzeniem Konwentu Rady 

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

 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 

2013-2026; 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

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

Poddaję pod głosowanie przedstawione wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad: 
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I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce 

na lata 2013-2026. 

Za   – 19 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Za   – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany. 

 

Głosowanie: 

Za   – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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 

25 lipca 2013r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

 

6. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2026 (z autopoprawką); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok (z autopoprawką); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania do aktualnego stanu 

prawnego, formalnego statusu funkcjonujących w Kielcach placówek 

przedszkolnych; 

4) w sprawie wyrażenia zgody z na zbycie akcji Korona Spółka Akcyjna 

w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych akcji (z autopoprawką); 
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5) w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego; 

6) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-

2013”. 

 

7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 

 

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

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 25 lipca 2013 roku. 

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

uwag do tego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

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

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 25 lipca 2013 r. 

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Informuję państwa, że interpelacje między sesjami złożyli Radni: 

 Dariusz Kozak, 

 Tadeusz Kozior, 

 Joanna Winiarska. 

 

Do pkt. 5 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski przedstawił informację 

o pracach między sesjami: 

 

„INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 25 lipca 2013 r. do 5 września 2013 r.) 
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W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 25 lipca 

2013 r. wydałem: 

 

I.  39 zarządzeń dotyczących: 

 

1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok – 
Nr 299/2013

, 

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

– 
Nr 265/2013, Nr 276/2013, Nr 280/2013, Nr 283/2013, Nr 287/2013, Nr 299/2013

, 

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
 Nr 264/2013, 

Nr 266/2013, Nr 277/2013, Nr 281/2013, Nr 284/2013, Nr 288/2013, Nr 300/2013
, 

4. określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2014 r. dla 

Miasta Kielce –
 Nr 279/2013

, 

5. powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A. –
 

Nr 282/2013
, 

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

Kielce – 
Nr 273/2013

, 

7. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu 

podręczników i materiałów dydaktycznych w 2013 r. – 
Nr 272/2013

, 

8. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu szczepień 

przeciw grypie na lata 2013-2016 – 
Nr 285/2013

, 

9. zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce 

Regulaminu Organizacyjnego – 
Nr 301/2013

, 

10. przyjęcia warunków realizacji Projektu pn. „Rozwój infrastruktury 

i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego „zgłoszonego 

w ramach Naboru na listę projektów indywidualnych do Działania I.3 

„Wspieranie innowacji: Oś priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka” 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

przez jednostkę organizacyjną Gminy Kielce: Kielecki  Park 

Technologiczny  – 
Nr 289/2013

, 

11. 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 293/2013

, 

12. powołania Komisji: 

a) do spraw budżetu obywatelskiego na 2014 r. – 
Nr 294/2013

, 

b) Konkursowej celem przyznania nagród NADZIEJE KIELC – 
Nr 270/2013

, 
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c) Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 278/2013

, 

d) Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Kielcach– 
Nr 297/2013

, 

e) Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego Nr 1 w Kielcach – 
Nr 298/2013

, 

13. zatwierdzenia zmian w statucie Spółki Leśnej Wspólnoty Gruntowej 

Białogon–
 Nr 267/2013

, 

14. przedterminowego nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zapomnianej –
 

Nr 290/2013
, 

15. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 

–
 Nr 295/2013

, 

16. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania 

lokalu mieszkalnego nr 21, położonego w Kielcach przy ulicy 

Krakowskiej –
 Nr 296/2013

, 

17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Wojewódzkiej – 
Nr 269/2013

, 

b) Lecha – 
Nr 271/2013, Nr 274/2013

, 

c) Szkolnej – 
Nr 275/2013

, 

d) Marmurowej – 
Nr 286/2013

, 

e) Stefana Żeromskiego – 
Nr 291/2013

, 

oraz alei: Legionów – 
Nr 268/2013

, Na Stadion – 
Nr 292/2013

, 

II.  10 decyzje i 18 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta. 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 7 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Chciałam się odnieść do „Budżetu Obywatelskiego”. Przede wszystkim 

podziękować zarówno mieszkańcom, grupom formalnym i nieformalnym, 

stowarzyszeniom, które mocno zabiegały o tą instytucję, można by tak 

powiedzieć. Ogromne dzięki dla mediów, Radio Kielce i Gazety Wyborczej, 

które wspierały tą inicjatywę, jakże słuszną. Bardzo dziękuję również 

Prezydentowi, który odpowiedział na to pozytywnie i w końcu pojawił się 

Budżet Obywatelski również w mieście Kielce. Ponieważ uważam tą instytucję 
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za działalność stricte społeczną, oddolną i wydaje się, że wszystko musi być jak 

najbardziej przejrzyste i klarowne, regulamin, który powstał jest również 

przejrzysty i klarowny przez to, że jest krótki, to łatwy do objęcia umysłem 

również przez osoby, które na co dzień nie spotykają się z dokumentami 

formalnymi, czy uchwałami. Natomiast mam takie pytanie, ponieważ jeden 

z punktów regulaminu mówi o powołaniu Komisji do oceny projektów. Które 

zostaną złożone do dnia dzisiejszego, w ramach Budżetu Obywatelskiego i tą 

kompetencję ma Prezydent Miasta. Z tego, co usłyszałam, Prezydent już 

powołał tą Komisję, a w Komisji też mają się znaleźć nie tylko urzędnicy ale 

również Radni. Bardzo bym prosiła o informację w jakim trybie została 

powołana ta Komisja i kto w niej zasiądzie? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Zostałem zobowiązany przez Prezydenta do wskazania Radnych do Komisji, tak 

jak do wszystkich komisji prezydenckich, wskazuje Przewodniczący. Z uwagi 

na merytorykę zagadnienia zgłoszeni zostali: Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. Miałem wskazać trzech Radnych.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Tadeusz Sayor  
Faktem jest, że pan Prezydent powołał Komisję, która ma zająć się Budżetem 

Obywatelskim. Zostałem zaszczycony przewodniczeniem tej Komisji. W jej 

składzie jest pan Dyrektor Kołodziejczyk, pan Dyrektor Dudzic i radca prawny. 

Ponadto trzej Radni wymienieni przez pana Przewodniczącego. Do końca tego 

tygodnia mają wpłynąć wnioski. Komisja ma do końca przyszłego tygodnia 

ocenić te wnioski pod względem merytorycznym i finansowym. Te wnioski 

zostaną zawieszone w internecie i opublikowane w mediach, które były 

współautorem pomysłu. O ich losie zadecydują mieszkańcy Kielc 

w głosowaniu. Będzie to polegało na tym, że najwyżej punktowane projekty, 

mieszczące się w łącznej kwocie 3 milionów złotych, które pan Prezydent 

przyznał będą realizowane.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Będą poddane pod głosowanie Rady Miasta. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Na początek, żeby wszystkich wprowadzić w dobry nastrój, zwłaszcza 

urzędników pana Prezydenta, chciałbym wszystkim państwu, a przede 

wszystkim panu Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu, panu Prezydentowi 

Sygutowi i dyrektorowi Mieczysławowi Tomali podziękować i pogratulować za 

zorganizowanie, za ciężką, tytaniczną pracę przy zorganizowaniu czegoś, co 

było chyba największą do tej pory imprezą sportową w Kielcach, czyli Igrzysk 

Polonijnych. Oddźwięk promocyjny tej imprezy jest faktycznie niebywały 
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i niespotykany. Ze względu na to, że żyjemy w epoce mediów 

społecznościowych, to ilość udostępnień, zdjęć w Kielcach i przyrostu like-ów 

na fanpage’u Kielc i ten tak zwany buzz, jak mówią to fachowcy w sieci zrobił 

się naprawdę spory. Gratuluję serdecznie, bo impreza była fantastyczna. Sam 

miałem przyjemność uczestniczyć w tych mniej oficjalnych częściach tej 

imprezy, odbyć wiele rozmów z ludźmi, którzy kiedyś mieszkali w Kielcach, 

teraz rozjechali się po całym świecie, zapoznać się z ich opinią na temat co 

jeszcze można zrobić w tym mieście. Myślę, że będzie jeszcze czas aby o tym 

porozmawiać. Jeszcze raz wam panowie serdecznie gratuluję i wszystkim, 

których z imienia i nazwiska nie wymieniłem. Przypominam sobie że bardzo 

mocno był tam zaangażowany Leszek Rejmer, pani Katarzyna Telka. 

Widziałem również pana Przewodniczącego wręczającego dziarsko medale, co 

było rzeczą niełatwą, biorąc pod uwagę, że kompletów medali było kilkaset, 

a konkurencje były drużynowe. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Nabawiłem się przy okazji zapalenia płuc. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Jeszcze raz gratuluję. To jest też wskazanie, że my, jako Miasto powinniśmy się 

starać o organizację takich przedsięwzięć, bo naprawdę za niewielkie pieniądze 

można mieć fantastyczną promocję. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 

Zgłosiłam się do głosu i już nie będę z tego głosu rezygnować. Nawet 

w gratulacjach, jak widać, też kto pierwszy, ten lepszy. Ja również chciałam 

serdecznie pogratulować, jako Przewodnicząca Komisji, która się zajmuje 

również promocją. Więcej takich imprez, takiej rangi, przydałoby się 

w Kielcach. Serdecznie gratuluję. Myślę, że to była doskonała promocja 

naszego Miasta. 

 

Do pkt. 6.1 – 6.2 

 

Skarbnik Miasta Pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące 

projekty uchwał: 

 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2026; (pkt. 6.1) 

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok. (pkt. 6.2) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok zwiększa plan dochodów budżetu Miasta łącznie o kwotę 

1.620.269 zł. Na kwotę tą składają się dwie kwoty, jedna zwiększa plan 
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dochodów bieżących o 7.319.324 zł oraz kwota zmniejszająca dochody 

majątkowe o kwotę 5.699.055 zł. Projekt zawiera także zmiany po stronie 

wydatków w budżecie Miasta, łącznie o kwotę 688.269 zł. Na kwotę tego 

zwiększenia składają się propozycje zwiększenia planu wydatków bieżących 

o 1.324.103 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o 364.166 zł. 

Projekt również zawiera zmiany po stronie planu przychodów o kwotę 68.000 

zł. Tradycyjnie, proponujemy również zmiany w wydatkach na programy 

i projekty roczne, które są realizowane w bieżącym roku przy współudziale 

środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zmiany w zadaniach 

inwestycyjnych rocznych, zmiany w limitach wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w bieżącym roku, oraz zmiany 

w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów 

oświatowych jednostek budżetowych. Przyjęcie zmian zawartych w projekcie 

uchwały wraz z autopoprawką spowoduje, że deficyt Miasta wyniesie 

133.264.079 zł i proponujemy pokrycie go kredytami zaciąganymi i pożyczkami 

w wysokości 80.433.136 zł jak też wolnymi środkami, jakie pozostały na 

rachunku budżetu Miasta, pochodzącymi z lat ubiegłych w wysokości 

52.830.943 zł. Przychody w wyniku tych zmian w budżecie wynoszą 

188.503.508 zł. Rozchody natomiast 55.239.429 zł. Tak będzie wyglądał budżet 

po przyjęciu wszystkich szczegółowych zmian ujętych w projekcie uchwały 

zmieniającej budżet wraz z autopoprawką. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Zabieram głos na temat budżetu, który po raz kolejny jest zmieniany i bocznymi 

drzwiami wprowadzane są nowe zadania. Pozwalam sobie tak powiedzieć, 

ponieważ rozmawiałem z koleżankami i kolegami Radnymi, którzy robią 

wielkie oczy i są zdziwieni, że kolejne zadanie ma być realizowane w tak 

trudnej sytuacji, kiedy Miasto jest zadłużone. Pani Skarbnik przed chwilą 

mówiła jakie mamy zadłużenie, jaki deficyt i jak sytuacja wygląda. Mianowicie, 

chodzi mi o zapisane zarówno w projekcie zmiany uchwały budżetowej jak 

i WPF, Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość”, rozbudowa infrastruktury 

kulturalnej w Kielcach. Co tam czytamy: Na 2013 rok przenosi się z wydatków 

majątkowych z innego zadania, kwotę 75.000 zł na dotację celową dla 

Kieleckiego Centrum Kultury, który ma realizować to zadanie. Wkład własny 

Miasta w okresie 2013-2015 ma wynosić 2.112.420 zł. Zaciągamy kolejne 

zobowiązania, które będą realizowane w oparciu o kredyty i pożyczki, bo 

wiadomo jak stan finansowy wygląda i co ma być w ramach tego realizowane? 

Mianowicie, na przedłużeniu Alei Legionów, w centralnym punkcie ma stanąć 

rzeźba „Wieczna Miłość” o wysokości co najmniej 6 metrów, otaczać ją ma 

amfiteatr, zaś na posadzce wokół zostanie odwzorowane północne niebo. 

Gwiezdne konstelacje mają być podświetlane nocą. Do amfiteatru będzie wiodła 

promenada z zaznaczonymi planetami. Rzeźba „Wieczna Miłość” zajmie 
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centralne miejsce słońca. Itd. Pan Wojciech Siudmak, znakomity rzeźbiarz skąd 

inąd, 31 sierpnia taką rzeźbę odsłonił w Wolbromiu.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

W Wieluniu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Przepraszam w Wieluniu. Wspierała go w tym fundacja. Miasto ma dać nie 

dość, że teren, ma też wkład finansowy. Ja nie mam nic przeciwko temu, jak 

najbardziej, ale po pierwsze uważam, że nas na to nie stać. Ponieważ będą 

spadać wpłaty z CIT-ów, PIT-u, jeżeli fundacja zechciałaby wnieść wkład 

własny, to jak najbardziej będę głosował oboma rękami za tym, natomiast 

pamiętajmy, że na ulicy Warszawskiej, na odcinku między ulicą IX Wieków 

Kielc a Rynkiem stoją cokoły, które również czekają na rzeźby. Myślę, że 

musimy brać odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Miasto, kiedy 

sytuacja finansowa jest tak napięta, myślę, że nie stać nas na to, żeby sobie 

pozwolić na taki luksus. Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami na ten temat, 

bo konsultowałem tą sprawę i zdanie było takie, że nawet gdyby ta rzeźba 

stanęła gdzieś w centrum, to ona staje się atrakcją, natomiast rozproszenie tego 

wszystkiego powoduje, że tak de facto nic z tego nie ma. Ani nie będzie to jakaś 

atrakcja, tym bardziej, że tam są tereny zielone i rekreacyjne. Już są. W związku 

z powyższym, ja osobiście będę głosował przeciwko projektom. Po raz kolejny 

spotykamy się z sytuacją, kiedy bocznymi drzwiami, jak na wstępie 

powiedziałem, próbuje się wprowadzać jakieś rozwiązania, które nie były 

dyskutowane z Radnymi i jest to kolejny dowód na to, że pan Prezydent i służby 

związane z panem Prezydentem traktują przedmiotowo Radę. Brak dyskusji 

społecznej, brak dyskusji z nami Radnymi, jako przedstawicielami. Ja sobie 

zdaję sprawę, że w projekcie budżetu są istotne dla Miasta sprawy, ale myślę, że 

można przy okazji też nad tym głosować. 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 

Chciałam uzupełnić to, co pan Radny powiedział, bo pełna wiedza o tym 

projekcie nie została przez pana przekazana. Oczywiście szczegóły to już moi 

koledzy mogą wyjaśnić, natomiast od strony finansowej chciałam państwu 

powiedzieć, że cały projekt jest wart ponad 8 milionów złotych. Część, prawie 

siedmiomilionową dostajemy z funduszy, które są wspierane unijnymi 

pieniędzmi, czy też z Funduszu Norweskiego. Chcielibyśmy dopiero złożyć 

aplikację o możliwość pozyskania tych środków. W kwocie 2.114 tys. zł jest 

1.200.000 VAT-u, który będziemy chcieli odzyskać od Urzędu Skarbowego, 

w związku z tym, że ten cały projekt, efekt tego projektu będzie przynosił 

przychody, ponieważ będzie tam amfiteatr, który będzie mógł być 

wynajmowany, podobnie jak amfiteatr na Kadzielni. Nowe przepisy, znaczy nie 
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są to nowe przepisy ale interpretacja siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego spowodowała, że zmieniły się przepisy jeśli chodzi 

o rozliczanie VAT-u w gminach i ta okoliczność, tym bardziej urealni 

możliwość odzyskania tych środków – 1.200.000 zł, wchodzących w kwotę 

2.114.000 zł. W mojej opinii, mając taką możliwość uporządkowania 

i upiększenia kilku hektarów terenu w mieście, jest warte wyłożenia tych 

pieniędzy. Oczywiście to jest ten moment, bo za chwilę już takich okazji pewnie 

nie będzie.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja, ze względu na ograniczony czas nie rozwijałem tematu, zresztą 

w dokumentach Radni mają te informacje. Natomiast ja twierdzę, że w sytuacji 

finansowej, w jakiej Miasto jest, powinniśmy oszczędzać każdą złotówkę. 

Możemy starać się o to, żeby Miasto było piękne, ale dojdzie do sytuacji że 

Miasto będzie wymarłe, ponieważ nie ma pracy, młodzi ludzie wyjeżdżają i ta 

część społeczeństwa, która zostanie będzie żyła w wymarłym muzeum. Myślę, 

że nie o to chodzi. Powinniśmy naprawdę, z bardzo dużą odpowiedzialnością 

przyglądać się każdej złotówce, każdemu wydatkowi i wszystkie możliwe 

środki finansowe powinny być kierowane na wsparcie przedsiębiorczości, 

jakbyśmy tego nie rozumieli. Generalnie rzecz biorąc, żeby młodzi ludzie, nie 

tylko młodzi, mogli zdobywać miejsca pracy. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa  

Panie Radny proszę nie być takim czarnowidzem. To Miasto nie wymrze, pan 

Premier zapowiedział, że w przyszłym roku będzie olbrzymi skok gospodarczy, 

tak że myślę, że wszystko wróci na stare tory. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Kolego Pyrek, ja bym każdą złotówkę podjął, jeśli ktoś z tego dałby mi 

80 groszy. Mam tyle do powiedzenia. Można dywagować i mówić, że brakuje 

tego czy owego. Zawsze będzie czegoś brakowało i nikt nie będzie zadowolony. 

Jeden będzie chciał drogi, drugi mosty, trzeci chodniki, czwarty ścieżkę 

rowerową, piąty polepszenia bytu pracowników Urzędu Miasta. Unia czy 

Fundusz Norweski chce dać 7 milionów złotych, to myślę, że tu nie ma żadnego 

ryzyka. Nie wiem o czym my w ogóle rozmawiamy.  

 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

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

Miasta Kielce na lata 2013-2018 (pkt. 6.1): 

 

Za    – 19 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 4 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/876/2013 z dnia 5 września 2013 

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

2018. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok (pkt. 6.2): 

 

Za    – 20 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 4 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/877/2013 z dnia 5 września 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 

rok. 

 

Do pkt. 6.3 
 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

dostosowania do aktualnego stanu prawnego, formalnego statusu 

funkcjonujących w Kielcach placówek przedszkolnych. 

Projekt wynika z prostej, a dla nas bardzo ważnej przyczyny, mianowicie 

niebawem otrzymamy przepiękny, nowy budynek przy ulicy Żółkiewskiego, 

który będzie dostosowany do funkcjonowania tam przedszkola integracyjnego. 

Wobec powyższego proszę o akceptację tego projektu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/878/2013 z dnia 5 września 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania do aktualnego stanu 

prawnego, formalnego statusu funkcjonujących w Kielcach placówek 

przedszkolnych. 
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Do pkt. 6.4 
 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta pan 

Mieczysław Pastuszko zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody z na zbycie akcji Korona Spółka Akcyjna w Kielcach oraz określenia 

zasad zbycia tych akcji (z autopoprawką). 

Autopoprawka odnosi się do precyzyjnego określenia liczby akcji, jakie 

chcielibyśmy, żeby państwo wyrazili zgodę na ich sprzedaż. Zapis w tej 

uchwale będzie brzmiał: „Zbyciu podlegać będzie do 100% włącznie 

posiadanych przez Gminę Kielce akcji.” W ostatnim okresie czasu pojawiły się 

zapytania i zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów nabyciem 

100% akcji Korony Kielce, w związku z czym przedkładamy ten projekt. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, że zbywamy 100% akcji Korony to 

bardzo dobrze, ale przypomnę tylko, że w dniu 11 grudnia ubiegłego roku, na 

ręce pana Przewodniczącego złożyliśmy projekt uchwały z zbyciu 100% akcji 

Korony Kielce. Niestety Wydział Prawny Urzędu Miasta odrzucił tą uchwałę, 

wskazał wiele błędów prawnych. Jakież moje zdziwienie jest, kiedy czytam 

zapisy dzisiejszej uchwały o zbyciu 100% i przeczytam państwu kilka akapitów. 

Nasza uchwała: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g” 

Dzisiejsza uchwała: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g” 

Dalej, nasza uchwała: 

„Określa się zasady zbycia należących do Gminy Kielce akcji spółki KORONA 

S.A. w Kielcach:” 

Taki sam zapis istnieje w dzisiejszej  uchwale. 

„zbyciu podlegać będzie 100 % akcji posiadanych przez Miasto Kielce,” 

Dokładnie taki sam zapis jest w dzisiejszej uchwale. 

Jeszcze dygresja do pana Mieczysława, w uchwale dzisiejszej jest, że nie „do 

100%”, tylko „100% akcji”.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Taki zapis wprowadza autopoprawka. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

W związku z tym, mam pytanie do pana Przewodniczącego, czy pana 

Prezydenta, dlaczego nasza uchwała nie była procedowana? 
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

To jest trochę nie fair, Włodziu, że tak robisz. Trzeba by było przedstawić całą 

treść swojej uchwały, wtedy by było jasne, dlaczego były zastrzeżenia Wydziału 

Prawnego do tej uchwały. Dostaliście wykaz, co należy poprawić i gdyby było 

poprawione i złożone jeszcze raz, na pewno byłoby procedowane. Ja, za 

autorów nowej treści uchwały nie biorę ani odpowiedzialności, ani za nich tego 

robić nie będę. Merytoryczna różnica jest taka, że wasza uchwała w tytule ma: 

„zmieniająca uchwałę ….” a de facto była to nowa uchwała. O innych rzeczach 

nie mówię. To też było wytknięte przy opinii prawnej, z tego co pamiętam. 

W związku z tym trudno w tej chwili się dochodzić, jeżeli autorzy tego projektu 

nie poprawili tego zgodnie ze wskazaniami prawników. W statucie jest zapisane, 

że ma być projekt dopracowany przez autorów, a nie przez osoby, które to 

sprawdzają. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Drogi Tomaszu, jeżeli można. Doskonale wiesz o tym, że złożyliśmy również 

wniosek, jako Klub Radnych PSL-u, abyś ty, jako Przewodniczący, wskazał 

nam sposób opracowania projektów uchwał i ewentualnej możliwości 

skorzystania z departamentu prawnego Urzędu Miasta. Na nasz wniosek do tej 

pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Chodzi mi wyłącznie o to, że tą sprawę 

można było załatwić dużo wcześniej. Czasami warto skorzystać 

z doświadczenia i mądrości Radnych. My nie robimy tego złośliwie, tylko 

okazuje się, że jednak 100 % akcji jest bardziej atrakcyjne dla potencjalnego 

inwestora niż 70% i to tyle. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Przyznaję rację panu inżynierowi.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Mam pytanie do autopoprawki i zmiany, którą ona wprowadza. Wydaje się 

sensowny i logiczny zapis „do 100% akcji”, bo on daje więcej elastyczności i ja 

go absolutnie rozumiem. Natomiast pamiętam, jak w zeszłym roku pan 

Prezydent wyrażał jasno taką wątpliwość, że zbycie nie 100% akcji, a na 

przykład zbycie w ten sposób, że Miasto ma pakiet mniejszościowy, powoduje, 

że Miasto staje się troszeczkę zakładnikiem większościowego inwestora. 

Pytanie jest takie, czy państwo o tym myślicie, żeby zabezpieczyć interesy 

Miasta, żeby nie zostać postawionym pod ścianą i koniecznością 

dokapitalizowania Korony w wysokości, na którą nie będzie nas stać? Druga 

rzecz, trochę na marginesie, nie wiem czy dostanę odpowiedź na takie pytanie, 

czy prawdą jest, że za przeprowadzenie procesu zbycia akcji spółki Korona S.A. 
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pan Prezes ma w kontrakcie zapisaną specjalną premię gratyfikacyjną z tego 

tytułu? 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

Na drugie pytanie odpowiem: to jest nieprawda. Przynajmniej mnie nic nie 

wiadomo. Pytanie kto inny mógłby taką gwarancję, czy taką umowę z nim 

podpisać? To jest nieprawda, mówię to z całą odpowiedzialnością. Następny 

problem, który pani poruszyła. Pytanie dlaczego w ogóle chcieliśmy zatrzymać 

w poprzedniej uchwale to 30%? Dlatego, że takie były oczekiwania 

potencjalnego inwestora. Mówili że dla nich gwarancją będzie to, że Miasto 

będzie udziałowcem. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Czy będziemy zmuszani do 

tego, żeby podnosić kapitał, jeżeli będzie nowy właściciel żądał tego? To zależy 

od umowy sprzedaży bo w niej są pewne zobowiązania i oczywiście od umowy 

spółki. Dzisiaj możemy zarówno zmienić umowę spółki jak i w umowie 

sprzedaży zastrzec pewne rzeczy, które będą tak samo ważne, jak umowa spółki. 

Na pewno nie przyjmiemy ryzyka takiego, że ktoś nas będzie zmuszał do tego 

żebyśmy dopłacali. Idea jest taka, żeby się odciążyć przede wszystkim od wpłat 

na Klub. To jest dla mnie jasne. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Ja bym się modlił, żeby wreszcie się inwestor znalazł. Mówimy o tym już od 

dawna. Ja się cieszę, że Klub PSL opracował fajny materiał i z czterech 

punktów korzystają prawnicy Urzędu Miasta. Znaczy to, że PSL idzie w dobrym 

kierunku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Mam pytanie, ponieważ generalnie dokumenty dotyczące sprzedaży spółki są 

tajne, ja nie wpłaciłam pięciuset złotych więc nie mam informacji na ten temat, 

ale wiem, że na tej sali są ludzie, którzy mają taką informację. Ja mam proste 

pytanie, zupełnie banalne, ale istotne dla Kielczan. Rozumiem, że będziemy 

wystawiać do przetargu tylko i wyłącznie spółkę, stadion, jako majątek Miasta 

nie jest wpisany w ten przetarg? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

To jest oczywiste, bo spółka nie jest właścicielem nieruchomości ani 

zabudowanych, ani gruntowych. 

 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/879/2013 z dnia 5 września 2013 

roku w sprawie wyrażenia zgody z na zbycie akcji Korona Spółka Akcyjna 

w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych akcji. 

 

Do pkt. 6.5 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta pan 

Mieczysław Pastuszko zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Najbliższa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, jak również dokumenty 

programowe, zarówno na poziomie Komisji Europejskiej i Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego, dają szansę pozyskania dodatkowych środków na 

realizację polityki spójności i polityki miejskiej, za pomocą zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych, które będą mogły być wdrażane w obszarach 

funkcjonalnych, jakie będą utworzone ze wszystkich ośrodków wojewódzkich. 

Ta uchwała pozwoli na to, aby Kielce mogły zrealizować te zamierzenia. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/880/2013 z dnia 5 września 2013 

roku w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Do pkt. 6.6 
 

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych pan 

Witold Bruzda zarekomendował projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej 

utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wystąpił 

o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody utworzenie nowego Chęcińsko - 

Kieleckiego Parku Krajobrazowego wprowadza korektę granic tego parku oraz 

wprowadza złagodzenia istniejących do tej pory zakazów. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/881/2013 z dnia 5 września 2013 

roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

Do pkt. 6.7 
 

Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa pan Marek Klikowicz zarekomendował 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 

2009-2013”. 

Uchwała dotyczy tylko wyłączenia nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 68 

z wykazu budynków, które nie są przewidziane do sprzedaży w formie 

poszczególnych lokali mieszkalnych. Podjęcie tej uchwały umożliwi  

podmiotom gospodarczym nabycie lokali, daje pewną szansę.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr L/882/2013 z dnia 5 września 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Pokuszę się o komentarz. Myślę że na tym pierwszym etapie najemcy lokali 

w budynku są usatysfakcjonowani. Czeka państwa drugi etap. 

 

Do pkt. 7 

 

Interpelacje, załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Jarosław Machnicki. 
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Do pkt. 8 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Z prośbą do pana Przewodniczącego, bo rozumiem, że to pan dysponuje, czy też 

wyraża wolę, czy wskazuje osoby, które są zaproszone, czy otrzymują 

zaproszenia na mecze Korony Kielce.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Zaprzeczam temu od razu i proszę nie dywagować w taki sposób i nie 

suponować mi takich rzeczy.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Otrzymałem taką informację w kasie Korony, gdzie na dwóch kolejnych 

meczach próbowałem wycofać zaproszenie i nabyć bilet. To jest dyskomfort dla 

mnie. Trwa to grubo ponad dwadzieścia minut. W ostatnim meczu trwało to 25 

minut, nie zobaczyłem obu bramek, a to dość rzadkie w meczach Korony 

Kielce. Po prostu nie wiem kto wstawił mnie na taką listę i dokąd na liście nie 

znajdą się wszyscy członkowie Komisji Sportu jako Komisji merytorycznej, ja 

bym prosił tego dysponenta, a otrzymałem w kasie informację, że to jest z Rady 

Miasta, aby mnie wykreślono z takiej listy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Informuję państwa Radnych, że żadnej listy nie sporządzałem. Nigdy jej nie 

podpisywałem, nigdy, nawet ustnie nie mówiłem kto ma, a kto nie ma otrzymać 

zaproszeń, czy biletów na stadion. Tyle moich wyjaśnień i innych nie będzie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Ja też bym prosiła aby nie być na tej liście, kupię sobie bilet. Ale ja w zupełnie 

innej sprawie. Panie Przewodniczący, ja już kiedyś podnosiłam tą kwestię, ze 

względu na prace nasze, jako Radnych, dla łatwości mamy możliwość 

korzystania poprzez internet z projektów uchwał, to jest oczywiście miejsce 

dostępne tylko dla nas, zakodowane i chciałabym, żebyśmy mieli możliwość 

dostępu do protokołów posesyjnych, abyśmy przed sesją mogli je przeczytać. 

W tym samym miejscu, w którym są projekty uchwał dla nas przed sesjami. To 

może być na trzy, cztery dni przed kolejną sesją, ale mimo wszystko będzie 

łatwiej zapoznać się z dokumentem, tak obszernym, jakim jest protokół z sesji 

na własnym komputerze w domu, niż przychodzić tu, do Urzędu i tracić czas na 

wertowanie papieru. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Przykro mi pani Kasiu, że pani pracę Radnego uważa za stratę czasu. Natomiast 

ja pani powiem, że ja na przykład tracę czas w domu i na przykład 120 stron 
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protokołu zawsze muszę przeczytać. Nie zawsze jest to tak, że na jakiś czas 

przed sesją jestem w stanie to zrobić. Bez przeczytania i bez skorygowania, ten 

protokół nie może być zawieszony ze względów czysto formalnych. Nie będzie 

ktoś czytał protokołu z błędami merytorycznymi, a już tym bardziej 

z ortograficznymi, jeżeli się takie znajdą. Siłą rzeczy muszę przeczytać cały ten 

protokół. Dlatego dopóki nie będzie on odtworzony co też jest problemem 

czasowym, skorygowany, to on nie będzie zawieszony. Zawieszony może być 

dopiero, według przepisów, kiedy jest przyjęty przez Radę. Państwo mogą się 

zapoznać z treścią na miejscu i uważam, że nie jest to strata czasu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Tomek przeinaczasz moją wypowiedź. Ja, podobnie jak ty, traktuję bardzo 

poważnie funkcję i prowadzenie pracy Radnego i dokładnie tak jak ty, 

chciałabym móc przeczytać te 120 stron, ale ponieważ do 15.30 nie jestem 

w stanie przyjść i przeczytać te 120 stron ale mogę to uczynić w domu, w takim 

razie proszę, jako Wiceprzewodnicząca Rady, by za każdym razem drukowano 

mi te 120 stron, skoro tak chcesz traktować nasze lasy. Chciałabym mieć dostęp 

do tego protokołu przed sesją. Nie życzę sobie sytuacji takiej, w której utrudni 

mi się wykonywanie pracy Radnego. Jeżeli nie odpowiada ci formuła w jakiej 

w tej chwili mamy szansę zapoznawania się z uchwałami, które też niby są 

tajne, dopóki nie zostaną przyjęte, w stosunku do protokołu, to proszę w takim 

razie zlecić naszemu Biurowi, żeby mi drukowano i dostarczano. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Uchwały według ustawy mają być na siedem dni przed sesją zawieszone i to jest 

wymóg ustawowy. O protokole nic się nie mówi, w związku z czym nie ma co 

porównywać tych dokumentów. Nie będę niszczył lasów, pierwszy protokół, 

który będzie wydrukowany będzie czekał na ciebie i będziesz go mogła czytać 

do woli. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Rupniewski 

Dla mnie, jako byłego Przewodniczącego Rady Miasta, ta dyskusja była bardzo 

żenująca. Pani Wiceprzewodnicząca, można z panem Przewodniczącym zrobić 

takie ustalenia poza tą salą.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Myślę, że zaproszę za chwilę Kasię na koncert w sobotę, charytatywny, dobry 

zespół: Piasek Piaseczny i Farna. Zaprasza, wszystkich w sobotę na 19.00 na 

Kadzielnię. Tu też nie ma wejściówek. Bilety są po 40, 50 i 60 złotych. Bardzo 

państwa proszę o wsparcie. Natomiast mam wniosek do pana Przewodniczącego 

żeby wszystkim Radnym zabrać wejściówki na mecz Korony, niech sobie każdy 

kupi i będzie święty spokój. 
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Proszę o to wnioskować do tych, którzy wystawili wejściówki, ja nie jestem 

władny i nie dysponuje nimi.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja się przyłączę do głosu pani Katarzyny. Nie bardzo rozumiem dlaczego nie 

możemy przez internet zapoznać się z protokołem, skoro projekty uchwał są. 

Protokół z sesji, jest odzwierciedleniem tego, co na tej sesji się działo i wszyscy 

w tym bierzemy udział. Logicznym się wydaje, że każdy z nas może sobie 

spokojnie w domu przeczytać, nie każdy ma takie możliwości. Z drugiej strony, 

gdyby każdy z nas chciał wersję papierową, to szkoda papieru, szkoda czasu, 

a koleżanka, mówiąc że nie chce tracić czasu, miała na myśli, że nie chce tracić 

czasu na przyjazd do Urzędu, a myślę, że ma inne ważne zadania. Że nie 

rozmawialiśmy? Rozmawiamy właśnie. Traktujmy to jako rozmowę. Myślę, że 

pan Przewodniczący, jak tą sprawę przemyśli, to przychyli się do głosu 

Radnych, żeby tą pracę zaktywizować, ułatwić.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Naprawdę, panie inżynierze, nie potrzeba Kasi faktorów. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Litości nie będę miał żadnej, ze względu na to, że jestem człowiekiem 

niezmiernie konsekwentnym. Obiecano mi, że na jednej z najbliższych sesji 

zostanie przedstawiony projekt działań zmierzających do uhonorowania Leszka 

Drogosza w sposób właściwy, więc oczekuję, że jedna z najbliższych sesji, to 

będzie najbliższa sesja, więc prosiłbym bardzo panów Prezydentów, żeby się 

z tej obietnicy wywiązali, bo mam ją na piśmie. 

 

Do pkt. 9 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 50 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 5 września 2013 roku. 

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 

 
 


