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Protokół Nr  LV/2013 

     z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2013 roku, w godz. 9.00-12.45, 

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

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 

Wszyscy obecni. 

 

Do  pkt. 1 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Otwieram LV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 grudnia 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. 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. Zanim przejdę do omawiania porządku obrad 

zapraszam Państwa na krótki film reklamujący współpracę kulturalną Kielc                    

i Winnicy. Bardzo proszę.(Prezentacja multimedialna). 

 

Do  pkt. 2 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

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 następujących projektów uchwał:  

– autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026,  

– autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok.  

– autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 

– autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2014 - 2026 

– autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu 

Miasta Kielce na 2014 rok. 
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Pan Jarosław Machnicki   Radny Rady Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! W imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

Rady Miasta Kielce wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

dodatkowego punktu dotyczącego informacji o Spółce Korona S.A. Na 

dzisiejszej sesji Radni mają podjąć ważne dla przyszłości Kielc decyzje. Są 

jednak nadal kwestie sporne i obszary, gdzie brak jest wystarczających 

informacji. Jedną z nich jest sprawa Spółki Korona S.A I tutaj dalej mam 

wypisane te zagadnienia na, które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi. Tutaj 

słownie poza pismem powiem jeszcze, że między innymi Pan Przewodniczący 

Stanisław Rupniewski na poprzedniej sesji prosił, aby Radnym dostarczono 

informacje, które były dostarczone Komisji Rewizyjnej, a my takiej informacji 

nie mamy, więc chcielibyśmy, aby ten punkt (jeśli on zostanie wprowadzony) 

znalazł się przed dyskusją o przyszłorocznym budżecie. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Formalnie powiem, że on może być w ramach debaty budżetowej omawiany 

natomiast w samej procedurze uchwalenia budżetu ja nie mogę nic zmieniać 

dlatego, że jest on ściśle określony w uchwale. Natomiast jako debata                         

o przyszłorocznym budżecie może być ten punkt wyszczególniony. Na przykład 

otwieramy debatę i jako pierwszy zamiast wystąpień klubowych może być ten 

punkt - debata na temat spółki Korona S.A. 

 

Czy są jakieś inne wnioski dotyczące dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę! 

 

1. Głosowanie wniosku klubu Radnych Platformy Obywatelskiej                                

o wprowadzenie do porządku obrad w ramach debaty dotyczącej 

przyszłorocznego budżetu, dyskusji na temat spółki Korona S.A.: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – 5 

Wstrzymało się  – 1  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

2. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026:  

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

3. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2013 rok: 

 

 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

4. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2013: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

5. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014 – 2026: 

 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

6. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2  

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

7. Głosowanie zmienionego porządku obrad: 

Za    – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 5 

grudnia 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; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 

4) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013;  

5) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji 

w Kielcach; 

7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej 

w formie posiłków w Środowiskowych Domach Samopomocy i 

Ośrodkach Wsparcia Dziennego; 

8) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy; 

9) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Grochowej; 

10) Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 wraz z autopoprawką:  



 5 

a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w 

sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2014-2026 Miasta Kielce.  

11) Omówienie projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2014 

roku wraz z autopoprawką: 

a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

oraz uchwały w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta 

Kielce na 2014 rok, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat 

przedłożonych uchwał, 

c) debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa 

w ich przedstawianiu), 

d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026 wraz z autopoprawką, 

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok wraz z autopoprawką. 

13) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014; 

14) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018”. 

 

7. Interpelacje i zapytania Radnych.  

8. Sprawy różne i wolne wnioski.  

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do pkt. 3 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Obecnie przyjmujemy protokół z sesji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2013 

roku. Informuję Państwa, że nikt do obecnej chwili nie wniósł żadnych uwag             

do  protokołu. 

 

1. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Miasta, która odbyła 

się w dniu 5 grudnia 2013 roku: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu z sesji Rady Miasta 

Kielce odbytej w dniu 5 grudnia 2013 roku. 

 

Do  pkt. 4 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Dzisiaj będzie dłużej z uwagi na to, iż mamy ostatnią sesję Rady Miasta w tym 

roku. Jest to dobra sposobność pokazać pewne efekty działań podejmowanych 

przez nas w tym roku. W styczniu br. odbyliśmy wspólną sesję z Samorządem 

Województwa - 150 Rocznicę Powstania Styczniowego. Na sesji tej podjęliśmy 

Rezolucję w sprawie Ocalenia od Zapomnienia Mogił Poległych Powstańców 

poza granicami naszego Państwa, szczególnie na kresach wschodnich. Rezolucja 

ta została przesłana do wszystkich władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyniku naszych działań oraz swego rodzaju nieustępliwości polegającej na 

wysyłaniu do tychże władz dokumentacji fotograficznej stanu faktycznego 

kwater powstańczych na przykład na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, 

służby dyplomatyczne podjęły wysiłek finansowy i kwatery te są poddawane                   

w tej chwili gruntownej restauracji, co widać na prezentowanych zdjęciach.                    

Z rozmowy z Konsulem Generalnym we Lwowie wynika, że działania 

Samorządu Miasta i Województwa doprowadziły do efektów widocznych na 

fotografiach. Władze konsularne w listopadzie przekazały na moje ręce 

podziękowanie za troskę o pamięć o naszych rodakach poległych przed laty na 

drodze do niepodległości naszej Ojczyzny. Pozostając też przy trosce o pamięć   

o naszych Rodakach na Kresach, to jeszcze jedno miejsce również 

odrestaurowane, dzięki naszej inicjatywie podjętej w poprzedniej kadencji, która 

doprowadziła do odnowienia kwater żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

pochowanych wokół mogiły matki Marszałka i jego serca w Wilnie na Rosssie, 

a także obrońców Wilna z 1944 roku. Było to możliwe, co godzi się tu 

powiedzieć, dzięki wsparciu tego przedsięwzięcia przez fundusze Instytutu 

Pamięci Narodowej oraz dzięki organizacyjnemu wsparciu Wicemera Wilna 

Pana Jarosława Kamieńskiego. Trudno tu opowiadać o szczegółach, ale                       

w październiku br. Mer Wilna zaprosił do odwiedzenia Cmentarza na Ossie,               

i w porównaniu stanu obecnego z poprzednim, na zdjęciach, które Państwo 

oglądają widać, że praca została wykonana, bardzo solidnie. Wyrażam więc 

radość z takich wyników i działań Rady Miasta i tą drogą przekazuję 

podziękowania za te cenne inicjatywy od stosownych władz oraz Rodaków 

mieszkający zarówno w Wilnie jak też we Lwowie. W ostatni weekend 

odwiedziłem ze świątecznymi prezentami i podarunkami Rodaków z Winnicy 

na Ukrainie, pojechałem tam na zaproszenie władz Miasta Winnica oraz na 

osobiste zaproszenie Pana Ambasadora RP w Kijowie Pana Ministra Henryka 

Litwina i Konsula Generalnego Winnicy Pana Krzysztofa Świderka, którzy w 

sobotę organizowali dla rodaków z okręgu konsularnego w Winnicy, Polską 

wigilię. Podczas tych uroczystości w obecności blisko 700 osobowej grupy 
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Rodaków z Ukrainy (na moje ręce), został w formie podziękowań przekazany 

okolicznościowy grawerton od władz dyplomatycznych RP, który prezentowany 

jest pod portretem Prezydenta Artwińskiego. Na stoliku umieściłem też list 

naszych najmłodszych Rodaków, napisane na nasz przyjazd do Świętego 

Mikołaja. Godzi się w tym miejscu poinformować, że od co najmniej ośmiu lat 

PSS Społem w Kielcach na czele z Panią Prezes Heleną Gontarz, funduje                  

40 paczek żywnościowych dla dzieci z Winnicy. Do tych prezentów 

dokupiliśmy z zebranych datków na koncercie w Zespole Państwowych Szkół 

Muzycznych w Kielcach, słodycze i świąteczne podarunki za kwotę 1204 zł. 

Przypomnę, że 9 grudnia br. ten koncert kolęd świata wykonał chór dziecięco-

młodzieżowy soboru prawosławnego z Winnicy i był to świąteczny prezent pod 

choinkę od Mera Winnicy Władimira Grojsmana i Prezydenta Kielc Wojciecha 

Lubawskiego dla Miasta Kielce. Występowało na nim w sumie 69 osób w tym 

12 narodowych artystów z Filharmonii Winnickiej. W dniu 13 grudnia 2013 

roku odbyło się w Kielcach wspólne posiedzenie Zarządu Związku Miast 

Polskich i Komisji Rewizyjnej tegoż związku. Goście obradowali w Targach 

Kielce, a wcześniej zwiedzili Miasto. Władzom Targów, które wsparło to 

przedsięwzięcie organizacyjnie na ręce Pana Jacka Nowaka oraz Panu 

Prezydentowi Andrzejowi Sygutowi składam publiczne podziękowania.  

Plany pracy komisji stałych są złożone przez Komisję Rodziny, Spraw 

Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisję Rewizyjną. Dzisiaj jeszcze 

dosłałem informacje, że złożyła plany pracy Komisja Edukacji i Sportu oraz 

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Przypominam zatem, że 15 

grudnia 2013 roku, minął termin ustalania przez komisje stałe Rady Miasta, 

planów pracy. Dyscyplinuję więc przewodniczących tych komisji, które nie 

ustaliły takich planów by uczyniły to bezzwłocznie.  

Interpelacje między sesjami złożyli: 

- Dariusz Kozak 

- Jerzy Pyrek 

- Joanna Winiarska   

I na koniec informacja, która jest swego rodzaju komentarzem do tego, co było 

przed samą sesją. Informuję, że w dniu 18 listopada wpłynęło na moje ręce 

pismo od Pani Małgorzaty Marenin z prośbą o umożliwienie zabrania głosu na 

sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku w sprawach społecznych. Niestety nie 

mogłem udzielić odpowiedzi wnioskodawczyni, przede wszystkim zaprosić na 

posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, gdyż       

w piśmie nie został wskazany żaden adres ani telefon kontaktowy. Podjąłem 

próbę ustalenia adresu stowarzyszenia Stop Stereotypom lecz uzyskałem 

odpowiedź, że takie stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych. Brak jest też jakichkolwiek danych na temat tej organizacji zarówno 

w pozostałych rejestrach miejscowych jak i bazach danych MGO, internetowej 

bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji Krajowego Rejestru 

Sądowego. Ponadto na stronie internetowej formacji Twój Ruch nie ma 
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informacji o siedzibie, numerze i numerze telefonu do OW nr 33 w Kielcach.                          

W związku  z tym chciałem tylko poinformować Państwa, że przed sesją zgłosił 

się mnie nie znany obywatel, który w imieniu Pani Marenin chciał mówić                  

o sprawach społecznych. Miejscem do omawiania szczegółowo wszystkich 

spraw społecznych są komisje. Po to są, żeby z tych komisji korzystać.   

 

Pan Stanisław Rupniewski  Radny Rady Miasta   ad vocem 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zabieram głos ad vocem, bo zabrakło mi  

w tym podsumowaniu pracy Rady Miasta w bieżącym roku (kończącym się 

roku) dosyć istotnego moim zdaniem elementu, który co prawda nie osiągnął 

zakładanego celu, ale jednak wzbudził jakąś iskierkę nadziei, mianowicie sesję 

Rady Miasta Kielce w marcu z udziałem Samorządu Gospodarczego. Dziękuję.  

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Dziękuję za to uzupełnienie. To jest rzeczywiście istotne, ale ten się nie myli, co 

nic nie robi. Dziękuję bardzo.  

 

Do pkt. 5 

 

Pan Wojciech Lubawski   Prezydent Miasta Kielce  

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 5 grudnia 

2013 r.  wydałem: 

I. 19 zarządzeń dotyczących: 

 

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

rok– 
Nr 413/2013, Nr 422/2013

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów                     

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
 Nr 

411/2013, Nr 414/2013, Nr 423/2013
,  

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

Kielce –
  Nr 415/2013

, 

4. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie 

w roku 2013 –
  Nr 417/2013

, 
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5. powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  –
  Nr 

424/2013
, 

6. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się               

o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 
Nr 420/2013

, 

7. przyjęcia warunków realizacji Zadania 6 "Wdrożenie działań 

prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO" w ramach projektu 

systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 

wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez 

jednostki organizacyjne Gminy Kielce: Kielecki Park Technologiczny 

oraz Wzgórze Zamkowe – 
Nr 421/2013

, 

8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji  

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – 
Nr 428/2013

, 

9. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie  

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach 

– 
Nr 426/2013

, 

10. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Częstochowskiej – 
Nr 429/2013

, 

11. wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik –
Nr 

418/2013,Nr 419/2013, Nr 425/2013
, 

12. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy:  

a) Heleny Modrzejewskiej –
Nr 412/2013

, 
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b) Krakowskiej – 
Nr 416/2013

,  

c) Króla Bolesława Chrobrego – 
Nr 427/2013

, 

 

II. 6 decyzji i 7 postanowień 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. 

Do pkt. 6.1- 6.2 

 

Pani Barbara Nowak  Skarbnik Miasta Kielce 

Zarekomendowała następujące projekty uchwał: 

– autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026,  

– autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok.  

Projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2013 wraz z autopoprawkami 

zawiera zmiany, które powodują, że zwiększa się plan dochodów budżetu 

Miasta o 9 885 817 zł. Na kwotę tego zwiększenia ogółem składa się propozycja 

zwiększenia planu dochodów bieżących o 655 089 zł oraz zwiększenia planu 

dochodów majątkowych o 9 230 728 zł. Projekt zawiera propozycję również 

zwiększenia po stronie planu wydatków budżetu na 2013 rok o łącznie 340 770 

zł, i kwota ta jest saldem dwóch pozycji, mianowicie zwiększenia planu 

wydatków bieżących łącznie o 654 640 zł oraz zmniejszenia planu wydatków 

majątkowych o 313 870 zł. Projekt prowadzi do zmniejszenia planu przychodów 

o 9 545 047 zł. Zawiera propozycje zmian w zadaniach inwestycyjnych 

rocznych. W propozycjach zmian w limitach wydatków na wieloletnich 

przedsięwzięciach planowane do poniesienia w 2013 roku, dokonuje zmian                

w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków i dochodów 

oświatowych jednostek budżetowych. Zmiany spowodują, że rok 2013 zamknie 

się deficytem w wysokości 107 566 425 zł i zostanie pokryty przychodami                   

z zaciągniętych kredytów w wysokości 54 736 987 zł, wolnymi środkami                  

w wysokości 52 829 438 zł. Przychody ustalone zostaną na wysokości 

162 805 854 zł, a rozchody w wysokości 55 239 429 zł. Bardzo proszę                         

o przyjęcie i uchwalenie wszystkich zmian zaproponowanych w projekcie 

uchwały zmieniającej budżet na 2013 wraz z autopoprawką i jeszcze proszę 

Państwa tradycyjnie śladem tych zmian, które są ujęte w projekcie 
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zmieniającym budżet na rok 2013. Powinniśmy zmienić również zapisy                      

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2026 dlatego, że ulegają 

zmianie pozycje, które ustawowo wymagają zmiany i przyjęcia nowej uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Do tych zmian ujętych w projekcie tej 

uchwały jest również autopoprawka do WPF, która swoje przyczyny ma 

również w autopoprawce, którą już Państwu zarekomendowałam. Bardzo proszę 

o przyjęcie również uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową dla 

naszego Miasta na lata 2013-2026. Dziękuję.     

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

1.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026 (z autopoprawką): 

  

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/969/2013 Rady Miasta Kielce                

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2026. 

 

2.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok (z autopoprawką): 

  

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/970/2013 Rady Miasta Kielce                  

z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok. 

 

Do pkt 6.3 

 

Pani Barbara Nowak  Skarbnik Miasta Kielce  
Zarekomendowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Ten projekt zmieniający 

uchwałę dotyczy uchwały, którą Państwo w dniu 26 lipca 2012 roku podjęli                 

i dotyczyła zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. W związku                  

z tym, że projekty, które zmieniały przede wszystkim wydatki, głownie wydatki 

majątkowe do poniesienia 2013 roku zostają przeniesione na rok 2014, a zatem 

istnieje również taka potrzeba, żebyśmy zmienili daty uruchomienia 
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poszczególnych transz kredytu dlatego proszę o to, żebyście Państwo uchwalili 

tą zmianę kwot i dat w których ten kredyt będzie uruchomiony. Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego. 

  

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/971/2013 Rady Miasta Kielce                

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 

 

Do pkt. 6.4 

 

Pani Barbara Nowak  Skarbnik Miasta Kielce  
Zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2013 roku (z autopoprawką). 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 zawiera w sobie 

kwoty, które dotyczą planu wydatków bieżących oraz planu wydatków 

majątkowych. Jeżeli chodzi o wydatki nie wygasające bieżące to kwota wynosi 

1 344 523 zł, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to kwota wynosi 5 631 705 zł. 

Wszystkie te kwoty, które się składają na te wymienione przeze mnie ogółem 

dotyczą zadań, które w wyniku przetargu zgodnie z ustawą zostały przyjęte.                

A zatem łączna kwota wydatków, które nie wygasają w 2013 roku wynosi 

6 976 228 zł. Bardzo proszę o przyjęcie proponowanych nie wygasających 

wydatków. Dziękuję.    

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2013 roku (z autopoprawką): 

  

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/972/2013 Rady Miasta Kielce                  

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają                   

z upływem roku budżetowego 2013 roku. 
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Do pkt. 6.5 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw 

Artystycznych w Kielcach.  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie projektu uchwały 

zmieniającej statut Biura Wystaw Artystycznych. Powodowane jest to tym, iż 

mamy zmianę adresu placówki wobec powyższego taka konieczność występuje. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie nadania statutu 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych                  

w Kielcach:  

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/973/2013 Rady Miasta Kielce               

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.  

 

Do pkt. 6.6 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! Projekt uchwały przedkładamy w związku z tym, iż MOSiR 

wnosi o wyjęcie z wykazu nieruchomości: nieruchomość „Wyciąg narciarski na 

Telegrafie przy ul. Narciarskiej 6”. Spowodowane to jest tym, iż wyciąg się 

rozwija bardzo dynamicznie. Spółka, która to nadzoruje w sposób naprawdę 

ciekawy: proponuje różnego rodzaju formy rekreacji i sportu dla mieszkańców 

Miasta i nie tylko. Z uwagi na to, że ta nieruchomość jest do 2016 roku  

wydzierżawiona dla podmiotu, który jest w uzasadnieniu tego projektu uchwały. 

Wniosek Pana Dyrektora Dębskiego jest taki, żeby przeszło to pod Radę Miasta. 

Gdyby była dalsza kolejność i wola przedłużenia tej umowy wówczas Państwo 

będą akceptowali o przedłużeniu umowy na kolejny rok. Dziękuję.    

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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1.Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę                                  

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/974/2013 Rady Miasta Kielce                

z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

 

Do pkt. 6.7 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                      

w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków                    

w Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego. 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! W tej uchwale chodzi o to abyśmy 

stworzyli możliwość osobom, których dochód przekracza 250% ustawowej 

wysokości z ustawy o pomocy społecznej, aby w tych Domach Samopomocy           

i Ośrodkach Wsparcia mogli korzystać z posiłków oczywiście przy pełnej 

odpłatności. Obecne uregulowania nie dają im takiej możliwości. Proszę                   

o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej w formie posiłków w Środowiskowych Domach 

Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego. 

Proszę Państwa!  

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/975/2013 Rady Miasta Kielce                 

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w Środowiskowych 

Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego. 
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Do pkt. 6.8 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                    

i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Szanowni Państwo! Ta 

uchwała dotyczy 275 m, za budynkiem obecnej prywatnej przychodni. 

Właściciel zwrócił się do nas (jest już w tej chwili dzierżawcą od półtora roku)               

o przedłużenie tego okresu. Cel dzierżawy będzie dotychczasowy, czyli zieleń 

urządzona bez prawa do zabudowy (czy trwałej, czy nie trwałej, wszystko 

jedno). Z uwagi na stan prawny tej nieruchomości, nie jest możliwa jej sprzedaż 

w obecnym stanie ustawowym i chyba raczej długo jeszcze nie będzie. Stąd 

propozycja, żeby to wydzierżawić na dłuższy okres. Bardzo dziękuję. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego                

w Kielcach przy ul. Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/976/2013 Rady Miasta Kielce                 

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego              

w Kielcach przy ul. Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

  

Do pkt. 6.9 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                    

i Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Grochowej. To są, proszę Państwa garaże, które 

stoją już tam ponad dziewięć lat. W związku z tym potrzebna jest nowa 

uchwała, gdyż ta delegacja do dzierżawy, dziewięciu lat, już została 

wyczerpana, stąd trzeba podjąć nową uchwałę i jeśli jest wola przedłużenia tym 

ludziom dzierżawy pod garażami. Dziękuję bardzo. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego                

w Kielcach przy ul. Grochowej: 
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Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/977/2013 Rady Miasta Kielce                  

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego               

w Kielcach przy ul. Grochowej. 

  

Do pkt. 6.10 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce  
Proszę Państwa! Przed przystąpieniem do procedowania budżetu na 2014 rok 

informuję wszystkich Radnych, że w porozumieniu z wszystkimi klubami jest 

propozycja, żeby indywidualne wystąpienia Radnych ograniczyć do jednego, nie 

dłużej niż 5 minut. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu z sali uznam, żeśmy taką 

decyzję podjęli. Po to są wystąpienia klubowe, żeby wypowiedzieć się w 

imieniu klubu bez ograniczeń. Nie słyszę sprzeciwu. Zatem rozumiem, że jest 

taka możliwość i rozpoczynamy procedurę związaną z uchwaleniem budżetu. 

Na początku chciałbym powiedzieć tak, że według przepisów muszą być 

wyszczególnione wszystkie elementy prezentacji, w związku z tym jest najpierw 

omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz 

a autopoprawkami (dwoma) i odczytanie uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, po czym jest omówienie projektu uchwały budżetowej na 2014 

wraz z autopoprawkami (dwoma) i również odczytanie uchwały Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, ale proponuję, żeby dać swobodę wypowiedzi Pani 

Skarbnik i Panu Prezydentowi, i żeby była możliwość mówienia o zmianach              

w budżecie równolegle ze zmianami w WPF, bo to tego samego dotyczy. Więc, 

może na początku poprosimy Pana Prezydenta o zabranie głosu.    

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! To na pewno ważny moment w 

historii Miasta, tym bardziej, że to jest ostatni budżet, który przychodzi nam 

zaakceptować lub nie zaakceptować. Jeżeli chodzi o warunki w których przyszło 

nam realizować zarówno tegoroczny, jak i budżet przyszłoroczny, one są 

ekstremalnie trudne według naszej oceny i musieliśmy sprostać pewnym 

wyzwaniom. Mało tego, nasz budżet różni się od większości budżetu                       

w województwie tym, że jest poddawany ratingowi, który oczekuje od nas, że 

nie tylko zbilansujemy dochody i wydatki bieżące, bo taki jest warunek 

zatwierdzenia budżetu, ale również wykażemy odpowiednią nadwyżkę 

dochodów bieżących. Wystarczy być wiarygodnym kredytobiorcą, a takim 

jesteśmy, bo realizujemy inwestycje przede wszystkim unijne i udział własny 

jest absolutnie konieczny, więc taka nadwyżka proszę Państwa jest przewidziana 

i myślę, że również zamkniemy tą nadwyżką. Jaką? To zobaczymy rok 2013, ale 
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również przewidziana jest ta nadwyżka w roku 2014. To są istotne w budżecie 

2014 roku, może najistotniejsze. Nie zatrzymaliśmy nawet na moment 

inwestycji unijnych. To jest perspektywa 2007-2013 i myślę, że tutaj dojdziemy 

prawie do ściany to znaczy do 60% zadłużenia, bo każda z tych inwestycji 

wymaga udziału własnego wynikającego z procentu dofinansowania unijnego, 

ale również kosztów, które musimy pokrywać kosztów niekwalifikowanych i to 

są inwestycje niezwykle ważne dla naszego Miasta. Ja wymienię choćby trzy, 

czyli: dokończenie (bo już została rozpoczęta) budowy ulicy Ściegiennego, 

następnie przebicie ulicy Krakowskiej do ulicy Wojska Polskiego                              

i dwupoziomowe rozwiązanie ulicy Grunwaldzkiej i Piekoszowskiej. Te 

inwestycje, które planujemy są niezwykle potrzebne do tego, żeby ta 

komunikacja mogła normalnie w naszym Mieście funkcjonować i oczywiście po 

raz pierwszy podjęliśmy się realizacji budżetu obywatelskiego. Jest kilka 

pozycji, które zostały wybrane przez mieszkańców naszego Miasta. Myślę, że 

należy podkreślić imponujący poziom zaangażowania. Zarówno ilość projektów 

złożonych do budżetu obywatelskiego jak i ilość głosujących świadczy o tym, że 

to jest praktyka, którą należy dalej kontynuować. Ja wiem, że zaraz będzie 

dyskusja na temat Korony S.A. więc poczekamy nie będę się odnosił w tej 

chwili do tej pozycji chociaż to jest pozycja niezwykle ważna. Wszystkie inne 

relacje przede wszystkim związane z wydatkami bieżącymi są pod kontrolą i 

wydaje się, że tutaj naprawdę oglądamy złotówkę z każdej strony, bo chociażby 

biorąc pod uwagę inflację te wydatki powinny być większe, one są konstans od 

kilku lat praktycznie, co przekłada się na poziom zatrudnienia w Urzędzie 

Miasta on jest praktycznie niższy, niż był nawet kiedyś. I oczywiście presja 

załogi Związków Zawodowych na przeszeregowania, nie ma teraz takiej 

możliwości i w przyszłym roku nie będzie takiej możliwości. To jest wynik 

trudnych decyzji, przede wszystkim związany z wydatkami bieżącymi, dlatego, 

że wydatki inwestycyjne one głównie są związane z wydatkami wieloletnimi 

finansowanymi przez Unię Europejską. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że przez 

dziesięć lat tworzone dokumentacje, które zalegały szafy i były różnego rodzaju 

pokoje, po zakończeniu tej kadencji zostaną w 100% zrealizowane. Praktycznie 

nie będzie dokumentacji, która będzie leżeć na półkach, tylko wydaje się, że 

wykonaliśmy sporo pracy, a rok 2014 będzie rokiem finalnym tej właśnie 

perspektywy finansowej, co nie znaczy, że nie przygotowujemy się do nowej 

perspektywy, ale to nie jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Myślę, że 

przyjdzie moment, w którym podzielę się z Państwem na jakim jesteśmy etapie. 

Bardzo proszę o uchwalenie tego budżetu, bo to jest myślę, że odpowiedzialny 

budżet. Dziękuję. 

 

Pani Barbara Nowak   Skarbnik Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja tylko chciałabym jeszcze dodać, do 

tego, co powiedział Pan Prezydent to, że na taki budżet jak teraz Państwu 

przedstawię pracowaliśmy kilka lat. Kilka lat pracowaliśmy na ten budżet 
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dlatego, że jak Państwo w większości pewnie pamiętają od roku 2014 zaczynają 

obowiązywać tak zwane indywidualne wskaźniki zadłużania i po to, żeby ten 

wskaźnik zadłużania, żebyście mogli Państwo podjąć tą pozytywną opinię o tym 

budżecie oraz żeby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła również pozytywnie 

ten projekt ocenić na ten fakt pracowaliśmy ostatnie trzy lata, bo za chwilę 

zobaczą Państwo, że w zasadzie dzisiaj to już Pan Prezydent wspominał o tym, 

że nie przekroczymy tego tradycyjnego wskaźnika 60%, którego się wszyscy 

przyzwyczailiśmy, ale tak naprawdę od przyszłego roku, to on już nie jest 

ważny. Nikt z nas z niego nie będzie rozliczał. Będzie nas rozliczał z innego 

wskaźnika z tego, który Państwu przedstawimy na koniec dzisiejszej 

prezentacji. To, że istotne były te ostatnie trzy lata to również będzie pokazane, 

wysokość nadwyżki operacyjnej, która spowoduje, że poziom zadłużenia, jakim 

zakończy się rok 2014 będzie do przyjęcia i będzie bezpiecznym poziomem 

zadłużenia. Ja z dużą satysfakcją przedstawiam dzisiaj Państwu ten projekt. 

Myślę, że takiego budżetu (oczywiście z przykrością pewnie powiem) moje 

koleżanki i wielu kolegów w wielu Miastach w Polsce takiej dzisiaj 

przyjemności, czy w grudniu, nie będą mieć, w związku z tym, że nie udało im 

się zamknąć 2014 roku w zakresie i przede wszystkim z powodu wprowadzenia 

nowego wskaźnika indywidualnego zadłużenia.  

 

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

 

Dochody ogółem w latach 2012-2014 

 
 

Wydatki ogółem w latach 2012-2014 
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Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2014 rok 
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Dochody ogółem 2014 roku 
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GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W LATACH 2013 i 2014 
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DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2013 i 2014 
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Planowane dochody majątkowe 2014 roku 

 
 

 

 

Struktura wydatków ogółem – 1.170.471.739 zł 
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Wydatki budżetowe bieżące w latach 2013 i 2014 
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Finansowanie wydatków bieżących w kwocie 856.369.155 zł dochodami 

bieżącymi 

 
 

Wydatki majątkowe   314.102.584,- zł 
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Przewidywane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2014 r. 
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Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych 

 

 
 

 
 

Do pkt. 6.10 a 

 

Pani Joanna Grzela  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Uchwała nr 102 z 2013 roku pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 Miasta 

Kielce. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w Kielcach, w składzie: przewodnicząca Joanna Marczewska, członkowie: 

Wojciech Czerw, Ewa Midura. Na podstawie art. 13 pkt. 12 oraz art. 19                   

ustęp 2 ustawy z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach 

Obrachunkowych po zbadaniu 6 grudnia 2013 roku projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014 -2026 postanawia 

zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Prezydenta Miasta Kielce projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026           

z uwagami w treści uzasadnienia. Dziękuję bardzo. 
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Pani Renata Wicha  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Uchwała nr 101 z 2013 roku pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, w składzie: przewodnicząca Joanna Marczewska, 

członkowie: Wojciech Czerw, Ewa Midura. Po zapoznaniu w dniu 6 grudnia 

2013 roku projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, złożonego przez 

Prezydenta Miasta na podstawie art. 13 pkt.3 w związku z art. 19, ustęp 2  

ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach 

Obrachunkowych uchwalił co następuje: postanawia się zaopiniować 

pozytywnie projekt budżetu Miasta Kielce na 2014 rok z uwagami w treści 

uzasadnienia. Dziękuję bardzo. 

 

Do pkt.  6.11  a 

 

Pani Katarzyna Zapała  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Uchwała nr 103 z 2013 roku pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej 

Miasta Kielce na 2014 rok. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca: Joanna Marczewska, członkowie: 

Wojciech Czerw, Ewa Midura po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 roku 

projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawionego przez Prezydenta 

Miasta Kielce na podstawie art. 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                 

o finansach publicznych oraz art. 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 

roku o regionalnych Izbach Obrachunkowych uchwala co następuje: Miasto 

Kielce ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok deficytu budżetu w kwocie 111 868 798 zł. Opuszczę 

uzasadnienie, gdyż jego treść została przedstawiona przez Panią Skarbnik. 

Dziękuję bardzo. 

 

Do pkt.  6.11  b 

 

Pan Jacek Nowak Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Koleżanki i koledzy Radni! Opinia 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce temacie projektu uchwały                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 wraz dwoma 

autopoprawkami oraz projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2014 rok 

również z dwoma autopoprawkami jest pozytywna. Dziękuję bardzo. 
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Do pkt.  6.11  c  

 

Pani Katarzyna Zapała  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej złożyliśmy wniosek. Zawarliśmy               

w nim piąć punktów i ja pozwolę sobie te pięć punktów przedłożyć Szanownej 

Radzie licząc na to, że służby prezydenckie przedłożą nam informacje w tych 

zakresach. Pierwsza kwestia, informacje ile pieniędzy publicznych zostało 

wydanych na spółkę Korona S.A. nie ograniczając się jedynie do budżetu 

Miasta, ale również transferów środków w ramach umów ze spółkami miejskimi 

od momentu powołania do istnienia tej spółki, od momentu powstania Korona 

S.A. Prosimy również o przedstawienie szczegółowych informacji z działań 

zarządu spółki lub komórki odpowiadającej w mieście za takie zadania 

służących pozyskaniu inwestora strategicznego. Tym bardziej, że przypomnę, iż 

we wrześniu mieliśmy już niemalże konkretne dane dotyczące prowadzonych 

rozmów, z przykrością stwierdzam tajemniczego inwestora do dnia dzisiejszego. 

Prosimy również o wyjaśnienie jakie konsekwencje zostały wyciągnięte                     

w stosunku do zarządu spółki i rady nadzorczej za fatalne wyniki finansowe 

spółki, prosimy o przedstawienie strategii dalszego funkcjonowania spółki, która 

co roku notuje kilkumilionowe straty rekompensowane z pieniędzy budżetu 

Miasta oraz dalszej polityki jaką Miasto w stosunku do firmy planuje? Prosimy 

też o jasny i przejrzysty raport za niemal pięcioletni okres zarządzania spółką 

przez Miasto. Dziękuję  

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Wiele danych jest oczywiście publicznie dostępnych i można po nie sięgnąć, ale 

postaram się odpowiedzieć na te pytania postawione przez Panią Radną, czyli 

rozumiem przez klub Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze ile pieniędzy 

zostało przeznaczonych z budżetu i spółek zależnych od Miasta. Proszę Państwa 

tak, jeżeli chodzi o budżet to trzeba by to zsumować, to jest chyba około 40 

milionów zł, i tutaj co do dokładnej sumy to lada moment możemy mieć taką 

informację, natomiast jeżeli chodzi o spółki miejskie, to mnie są znane dwa 

przykłady finansowania, czy inaczej płacenia Koronie za usługę. Pierwsza z 

nich to jest Park Technologiczny, gdzie w projekcie unijnym przewidziana jest 

promocja w różnych mediach, i w różny sposób, i te sposoby promocji Parku 

Technologicznego zostały zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą czyli   

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To jest kwestia kilkudziesięciu 

tysięcy, o ile sobie przypominam, rozłożona w czasie. I drugi przykład wiem, że 

wykupili reklamy na stadionie, wykupiła spółka Targi Kielce, ale to było na 

pewno nie w tym roku. Nie wiem ile lat temu? I to są dwa przypadki, które mi 

są znane. Ani jeden, ani drugi przypadek nie był inspirowany ze strony Miasta, 

te spółki mają swoją samodzielność i na pewno ja ze swojej strony nie 

inspirowałem, ani Targów, ani Parku Technologicznego do promowania swoich 

działań za pośrednictwem, zresztą myślę, że znamy doskonale promocję 
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Targów, przede wszystkim za pośrednictwem Vive, mają w tytule nawet Vive 

Targi Kielce, więc wydaje mi się, że te pieniądze są nieporównywalne. 

Szczegółowe informacje działań zarządu spółki dotyczących pozyskania 

inwestora strategicznego. Spółka, nie bardzo jest to w kompetencji spółki, takie 

działania podejmuje właściciel, czyli Miasto i Pani Radna tu stwierdziła, że 

(parę miesięcy temu) była taka dobra informacja, tylko przypomnę, że Korona 

wtedy była na przedostatnim miejscu tabeli i nikt rozsądny nie wyda pieniędzy 

na firmę, czyli na drużynę piłkarską, która jest zagrożona ryzykiem spadku z 

ekstraklasy, więc to jest dla mnie oczywiste. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? 

Przede wszystkim wydaje się, że pozycja w tabeli jest silniejsza i mogą z pełną 

odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy trzech bardzo poważnych 

inwestorów. Żaden z nich nie jest zainteresowany przejęciem w 100%. Miasto 

jest w okresie początkowym, Miasto prowadzi rozmowy i myślę, że wybierzemy 

najlepszego. Ja do tych rozmów zaproszę jednego z Radnych, nie będzie to 

Radny Porozumienia Samorządowego, one są w trakcie. Być może w przyszłym 

tygodniu będzie dalszy etap rozmów. W każdym razie wygląda to obiecująco. 

Trzeci z tych punków to jest jakie konsekwencje zostały wyciągnięte                  

w stosunku do zarządu spółki i rady nadzorczej za fatalne wyniki finansowe 

spółki? Proszę Państwa wyniki spółki podyktowane są sposobem płacenia. 

Jeżeli byśmy nie podnosili kapitału tylko te pieniądze wpłacali do spółki, za 

usługę to spółka byłaby na plusie. Za to one nie mogą wchodzić (te pieniądze 

nie są dochodem) w żaden sposób. Czyli te dochody, które mają to są dochody 

tylko i wyłącznie z telewizji i z biletów, a nasze wspieranie tej spółki polega na 

tym, że dokapitalizowujemy ją przez podniesienie kapitału, więc tutaj myślę, że 

interesujące byłoby chociaż poglądowo, przesunąć te pieniądze w kierunku 

dochodów i wtedy się okaże, że spółka nie przynosi strat. To wynika z decyzji 

właściciela. Powiem szczerze, że jakbyśmy chcieli kupować usługę to pewnie 

dzisiaj Korony by nie było, bo nie byłoby nas stać w kosztach bieżących 

finansować na tym poziomie tej spółki. Przedstawienie strategii dalszego 

funkcjonowania spółki, która co rok notuje kilkumilionowe straty 

rekompensowane z pieniędzy budżetu Miasta oraz dalszej polityki jaką                      

w stosunku do nich planuję. To tłumaczyłam, te straty są rekompensowane                 

w poziomie fiskalnym, czyli pieniądze rzeczywiście są z kapitałów własnych 

angażowane w utrzymanie tej spółki, za to przy innym sposobie finansowania ta 

spółka nie byłaby na startach. Jasnego i przejrzystego raportu za niemal 

pięcioletni okres zarządzania spółką przez Miasto. Jeżeli będzie taka potrzeba 

taki raport może się ukazać, to jest oczywiste dla mnie. Za to chciałbym zwrócić 

uwagę na pewne fakty (być może Państwo Radni o tym nie wiecie) ale to jest 

spółka, która dzisiaj klub, który dzisiaj ma jeden z najniższych budżetów o ile 

nie najmniejszy, a całej ekstraklasie i myślę, że każda złotówka jest oglądana              

z wszystkich stron. Prezes ma najniższe wynagrodzenie w całej ekstraklasie, bo 

to sprawdzaliśmy. Poziom zatrudnienia chociażby administracyjny jest 

najniższy w całej ekstraklasie. Może takie porównanie. Proszę Państwa                      
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w budżecie 2014 roku Wrocławia jest dofinansowanie Śląska Wrocław na 16 

milionów. Śląsk jest za nami w tabeli, więc tu to oddaje skalę jakby na jakich 

warunkach my pracujemy. To jest drogi sport generalnie to jest oczywiste. Za to 

zapewniam Państwa, że zarówno rada nadzorcza jak i Prezydent, który prowadzi 

nadzór nad tą spółką. Kontrolujemy wszystkie wydatki i nie ma tam w mojej 

ocenie ani rozwiązłości finansowej, ani żądnych podejrzanych ruchów, które 

mogłyby budzić niepokój. Oczywiście jestem do dyspozycji, i urzędnicy 

również, jeżeli są konkretne pytania to bardzo proszę. 

 

Pan Robert Siejka  Radny Rady Miasta 

Panie Prezydencie! No nie od dzisiaj wiadomo, że finansowanie tej spółki ze 

środków publicznych, samorządowych, naszych jest taką kością niezgody i ona 

była już od wielu, wielu lat i myślę, że to nie skończy się tak szybko. I każdy 

oczywiście ma prawo do tego, aby uważać, że jedni mają prawo do tego, żeby 

uważać, że Miasto powinno łożyć pieniądze w tą spółkę i w ten sposób jej 

pomagać i promować sport poprzez wspieranie komercyjnego sportu, inni mają 

też w mojej ocenie do tego prawo, żeby się z tym nie zgadzać. Jak dobrze Pan 

Prezydent również wie społeczeństwo naszego Miasta też jest w tej sprawie 

podzielone, dlatego prosiłbym bardzo, żebyśmy darowali sobie w tej dyskusji te 

uwagi, kto jest przeciwnikiem Korony, kto jest kibicem Korony bo te aspekty od 

wielu lat się pojawiały, a dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach. Te pieniądze                   

w przyszłorocznym budżecie również są zapisane i to wcale nie małe. I dzisiaj 

wielu Radnych ma dylemat właśnie jak zagłosować w sprawie przyszłorocznego 

budżetu. Czy go poprzeć, czy nie? Między innymi nie mówię, że tylko                         

i wyłącznie poprzez ten zapis finansujący tą spółkę, ale to ma na pewno też duże 

znaczenie. Dlatego uważamy, że taka debata jest konieczna. Teraz chciałbym się 

odnieść w kilku słowach do tego, o czym Pan Prezydent mówił. Mówił Pan                   

o finansowaniu Korony przez spółki miejskie. Oczywiście, jeśli chodzi o budżet 

Miasta to faktycznie jest to około 40 milionów, być może trochę więcej dzisiaj. 

Jeśli podejmiemy uchwałę budżetową będzie to już blisko 50 milionów zł. 

Myślę, że Kielczanom ta informacja też jest potrzebna. Wspominał Pan o dwóch 

spółkach, o których Pan wie, więc chciałem takie dodatkowe pytanie zadać. Czy 

spółki takie jak RPZ, PUK. MPEC w ogóle nie wspierają tego klubu? Czy Pan 

po prostu o tym nie wie? Bo z tego wynika, że Pan nie wie, a ja z kolei wiem, że 

wspierają dlatego ważna jest taka informacja w jaki sposób i w jakiej kwocie tą 

spółkę wspierają i myślę, że taki był sens tego pytania i nie możemy ograniczać 

się tylko do wiedzy Pana Prezydenta, bo są na pewno na sali urzędnicy, którzy 

tą wiedzę posiadają więc mogliby z nami się nią podzielić. Mówił Pan                

o poważnych inwestorach tylko, że te rozmowy o poważnych inwestorach to 

trwają już też od kilku lat i tak naprawdę to trudno nie mieć innego wrażenia, że 

one są podsycane i medialnie sprzedawane w momentach, kiedy to Radni 

właśnie mają podejmować kolejne decyzje o przyznaniu pieniędzy na tą spółkę. 

Dzisiaj czytamy w jednej z kieleckich gazet, że znowu obok Pana na trybunach 
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pojawiło się jakichś trzech poważnych biznesmenów, śniadych, 

prawdopodobnie z Turcji i jedna z gazet zadaje pytanie, co to oznacza?                        

Ja uważam, że oznacza to nic więcej tylko tyle, że znowu trzeba dać pieniądze 

na Koronę, bo przypomnijmy sobie ostatnie decyzje dotyczące wspierania tego 

klubu, również odbywały się w atmosferze tajemniczego inwestora w dżinsowej 

koszuli, później kwestie związane z wyłonieniem już w przetargu jakiegoś 

inwestora. Dzisiaj znowu wracamy do podejmowania decyzji w sprawie 

grubych milionów złotych i gdzieś tam w tle znowu się pojawia informacja                

o poważnych inwestorach, ale nic więcej na ten temat, ani my nie wiemy, ani 

społeczeństwo naszego Miasta. Chciałbym naprawdę się dowiedzieć, jakie są 

koszty administrowania w tej spółce, bo według różnych informacji, rankingów 

również profesjonalnych pism zajmujących się ekstraklasą można było 

wyczytać, że to nie jest tak do końca jak to Pan Prezydent mówił, że jednak                

w tej naszej spółce te koszty są wysokie i wcale nie na najniższym poziomie              

w ekstraklasie. Też dziwi Kielczan jak to jest możliwe, że Prezes Spółki 

komunalnej jaką jest Korona S.A. zarabia dużo więcej niż Prezydent Miasta, 

który jest właścicielem w imieniu mieszkańców tego klubu, a takie informacje 

są publiczne i ludzie się temu dziwią. No i ostanie pytanie chciałbym się 

dowiedzieć, jaka jest naprawdę wartość spółki, bo przypominam sobie podczas 

ostatniej dyskusji na ten temat, Pan Prezydent posługiwał się jakimiś 

rankingami, wyliczeniami mówiącymi o zawrotnych wówczas kwotach 

związanych z wyceną tych piłkarzy i one oscylowały w granicach iluś tam                  

10 milionów euro, jeśli dobrze pamiętam. A tymczasem w projekcie 

przyszłorocznego budżetu mamy zapisane 8 milionów jako wpływ ze sprzedaży 

udziałów w tej spółce i to przypomnę, że już po zweryfikowaniu uchwały, gdzie 

mówimy już o zbyciu 100%  udziałów. Kiedyś za 70% udziałów wpisywaliśmy 

do budżetu 16 400 000, a dzisiaj jest to tylko 8 milionów, więc chciałbym , żeby 

Pan Prezydent powiedział jaka jest wartość tej spółki już po wycenie dokonanej 

przez firmę, która się tym zajmowała na potrzeby zbycia udziałów podczas 

ostatniego przetargu. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Wojciech Lubawski  Prezydent Miasta Kielce 

Zacznę może od ostatniego punktu. Ze względów oczywistych, ja nie mogłem 

ujawniać tego typu rzeczy. Zapewniam Państwa, że wycena robiona przez 

rzeczoznawcę służy nam do tego, żeby w tych widełkach znaleźć ze sprzedażą 

spółki to jest oczywiste. I my tutaj tego nie złamiemy, więc winię za to w tej 

chwili jakie są te widełki po negocjacjach stawia nas w sytuacji słabej, że tak 

powiem wiec proszę mnie do tego nie zmuszać. Tu mi podpowiadają Państwo, 

że rzeczywiście te spółki, ktoś tam ma chyba informacje. Zaraz Pan Dyrektor 

powie (ja nawet nie wiedziałem, ale to są takie drobne rzeczy, a mówimy                      

o poważniejszych sprawach), która jeszcze ze spółek dokłada się do Korony. 

Proszę bardzo Panie Dyrektorze. 
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Pan Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych                    

i Strategii Miasta  

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Oczywiście jest faktem, że 

jeszcze trzy spółki, które są spółkami miejskimi, trudno powiedzieć, że 

wspierają, bo one po prostu współpracują ze spółką Korona S.A. i spółka MPEC 

w zakresie promocji i reklamy, gdzie wykupują powierzchnię reklamową. 

Spółka MPEC ma umowę na 2 tys. zł netto i to są informacje za 2013 rok, PGO 

ma umowę na 2,5 tys. zł, i RPZ ma umowę na 1 425 zł. Takie są koszty 

miesięczne tych spółek, które współpracują z Koroną w 2013. Dziękuję. 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Dziwi mnie tutaj ten 

poziom dyskusji. Ja chciałem zabrać głos ad vocem, ale wspierający Pana 

Radnego Roberta Siejkę bo przecież zdefiniujmy, czy Koronę Kielce wspierają, 

czy współpracują, bo to dosyć istotne. Pan Prezydent nie wie jakie spółki?                         

A wystarczy iść na jakikolwiek mecz, dostaje się taką broszurkę. W tej 

broszurce jest czytelna informacja, Koronę Kielce wspierają: Targi Kielce, jako 

ten sektor powiedzmy strategiczny. I potem: PGO Kielce, RPZ Kielce, MPEC 

Kielce, Wodociągi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, MPK Kielce, MOSiR 

Kielce. Wszystko tu jest napisane tylko teraz trzeba rozszyfrować? I mam 

jeszcze pytanie przy okazji, czy na dzień dzisiejszy spółka Korona S.A. zalega 

MOSiR-owi z opłatami za stadion? 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Spółka Korona S.A płaci MOSiR-owi około miliona rocznie za dzierżawę tego 

stadionu. Z tego, co wiem, nie ma poważniejszych zaległości (może miesięczne) 

ale to nie są jakieś nabrzmiałe sprawy.   

 

Pan Jerzy Pyrek Radny Rady Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja swego czasu w imieniu Klubu 

Polskiego Stronnictwa Ludowego składałem projekt uchwały o zbyciu 100% 

akcji Korona, a wynikało to z troski o to, żeby ten klub mógł w tym Mieście 

dalej funkcjonować. Wniosek nie został dopuszczony pod obrady sesji, później 

taki projekt głosowaliśmy. Istotnie jest teoretycznie zielone światło, że można 

zbyć 100% akcji. Ja podnosiłem jeszcze kwestie finansowe, mianowicie                        

w oparciu o analizę rachunków zysków i strat budżetu, wynika z tego, że Miasto 

cały czas podnosi kapitał spółki i w tej chwili wartość kapitału akcyjnego spółki 

ponad 40 milionów przy majątku  z tego co pamiętam około 2,5 miliona zł, więc 

z takiego finansowego punktu widzenia ta spółka jest bankrutem. Ja zresztą 

podnosiłem tą kwestię, że zgodnie z kodeksem handlowych spółek to zarząd 

powinien taką spółkę postawić w stan upadłości, ale to są zaszłości. Natomiast 

cały czas dyskutujemy o klubie, czy klub będzie sprzedany? Czy klub nie będzie 

sprzedany? Pojawiają się potencjalni inwestorzy i my jako Radni jesteśmy 



 34 

zdezorientowani, jakie faktycznie są zamiary, a z drugiej strony budzi się w nas 

coraz większy niepokój, ponieważ coraz większe pieniądze są przekazywane i ja 

się tylko nad jedną rzeczą zastanawiam, jak w aspekcie tych wszystkich działań 

mają się wypowiedzi Pana Prezydenta. Ostatnia, która miała miejsce                        

30 października br. na antenie Radia Kielce, cyt: „dopóki ja jestem 

Prezydentem, klub Korona nie zostanie sprzedany”. Dziękuję.   

 

Pan Oleg Magdziarz Radny Rady Miasta Kielce 

Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Gwoli ścisłości w sezonie 2012/2013 

według informacji ekstraklasy Korona S.A. miała piąty budżet. Na sezon 

2013/2014 Korona jest na miejscu ósmym bodajże pod kątem wysokości 

budżetu tak, że nie jesteśmy tak bardzo ostatni na szarym końcu 

 

Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta Kielce 

Ja chciałam dołożyć swój głos do wypowiedzi kolegów w sprawie finansowania 

Korony przez spółki. Pan Prezydent był łaskaw wspomnieć o finansowaniu 

przez Targi Kielce poprzez wykupienie reklamy. Natomiast ja pamiętam, że 

Targi Kielce bodajże, dwa lata temu podpisywały umowę sponsorską z Koroną 

Kielce? Czy ta umowa sponsorska opiewała tylko na wykupienie powierzchni 

reklamowej? Podejrzewam, że na stadionie, czy w folderach reklamowych 

spółki Korona Kielce i klubu? To jedno pytanie. Drugie pytanie, Pan Prezydent 

mówi, że toczą się rozmowy z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi 

zainwestowaniem w spółkę. Pytanie moje jest takie, na jakim poziomie te 

rozmowy się toczą? Jaką Miasto ma ofertę? Czy Miasto szuka sponsora dla 

klubu? Czy Miasto szuka nabywcy części udziału dla klubu, bo tak na razie 

wiemy, że jest sponsor, czymś się interesuje a nie wiemy dokładnie czym? Czy 

szukamy strategicznego sponsora, czy szukamy zbycia na 100% udziałów 

spółki? Kolejna rzecz Panie Prezydencie, poproszę taką jasną odpowiedź o co 

pytał już Radny Siejka, dlaczego obniżyła się w kontekście zeszłorocznego 

budżetu kwota za którą chcemy sprzedać spółkę z 16 do 8 milionów zł. I bardzo 

poproszę o odpowiedź o koszty administracyjne w spółce, ile jest zatrudnionych 

osób? Dziękuję. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Nie znam szczegółów odnośnie Targów Kielce. To jest niezależna spółka, ja nie 

mam takiego nadzoru, żeby limitować jakieś działania tej spółki. Ja nie wiem, 

czy to jest kontrakt wieloletni, czy jednoroczny. Myślę, że o ile ja pamiętam 

dochody, to nie są znaczące dochody w funkcjonowaniu, bo z tej pozycji mogę 

spojrzeć na to finansowanie. Pytała Pani w jaki sposób? Przede wszystkim 

chcemy zdjąć ciężar spółki komunalnej, bo to nie jest korzystne dla 

funkcjonowania tego typu przedsiębiorstwa i dlatego interesuje nas sprzedanie 

powyżej 50% akcji, to jest to podstawowy cel. Za to, w jaki sposób i jaką drogą 

to jest oczywiście kwestia negocjacji. Ja myślę, że powinniśmy zwrócić również 
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uwagę, że nie obojętne komu to sprzedajemy, bo też może być tak, że jeżeli 

będziemy patrzeć tylko na interes finansowy to może się okazać, że na tym 

stracimy. Ja wieżę w to, że zwiążemy się z dobrym nowym właścicielem 

Korony. Jestem o tym przekonany. Dlaczego 8 milionów? No na razie nie 

dostaliśmy nic, więc pytanie czy jest to 16 milionów? Myślę, że nie jest to 

możliwe. Myślę, że nie łamię tutaj tajemnicy negocjacji, ale za 100% udziałów 

nie jest możliwe uzyskanie takiej ceny. Cena spółki każdej nie wynika z jej 

kapitałów tylko z wyceny, która obowiązuje i my zakładamy, że jeżeli wpłynie               

8 milionów to będzie dobrze 

 

Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta Kielce   ad vocem  

Panie Prezydencie jeszcze odpowiedź na moje pytanie odnośnie kosztów 

administracyjnych i poziomu zatrudnienia, bardzo bym prosiła. To, że była 

umowa sponsorska podpisana przez Targi Kielce i spółkę Korona to wiemy 

wszyscy, bo śledzimy media i może, jeżeli Pan Prezydent nie ma szczegółowej 

wiedzy to może byśmy na przyszłość prosili, żeby Prezes spółki był obecny i 

pomocny. Czyli mam rozumieć, z wypowiedzi Pana Prezydenta, że 16 milionów 

to było takie nasze chciejstwo, żebyśmy tyle za zbycie udziałów dostali? W tym 

momencie po wycenie, to jest zweryfikowana kwota i w tym momencie jest 

wpisana na poziomie 8 milionów zł? 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Nie powinienem za dużo mówić na ten temat, ale mniej więcej tak to wygląda. 

Pani Skarbnik ma wiedzę na ten temat. 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce 

Proszę Państwa ja odpowiem na te pytania, bo ja się w miedzy czasie 

domyślałam jakie mogą paść pytania, bo rzecz dotyczy spółki prawa 

handlowego, więc przeważnie pytania padają te same wszędzie. W administracji 

zatrudnionych jest 25 osób, pięćdziesięciu jest zawodników, trzydziestu gra              

w ekstraklasie, czyli tych dwudziestu to jest druga drużyna. Te 25 osób to 

dotyczy również obsługi, jeżeli tak można powiedzieć. Koszty tych 25 osób 

odnoszą się nie tylko do jakby nadzorowania i zarządzania spółką (tą główną)  

Korona, ale również KKP (to jest druga drużyna młodzieżowa). Koszty, ja mam 

takie informacje z których można odczytać, bo nie mam przy sobie wzoru F-01 

ale mogę powiedzieć Państwu, że z F-01 o przychodach i kosztach oraz wyniku 

finansowym za III kwartał 2013 roku wynika, że przychody ogółem wyniosły 

prawie 4 200 000 zł, z działalności operacyjnej 2 748 000 zł, natomiast koszty 

ogółem (powiem w zaokrągleniu, żeby było łatwiej zapamiętać) to 6 500 000 zł, 

a koszty działalności operacyjnych (w tych 6 500 000 zł ) to prawie 4 900 000 

zł. Czyli na takie rozumowanie powiedziałabym ekonomisty można przyjąć, że 

ta różnica to ma związek z tymi pozostałymi kosztami, w których również są 

koszty działania ogólno administracyjnych. Są tam też pewnie jeszcze inne 
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koszty, ale to tak jak mówię te dwie kwoty dużo informacji niosą. Jeżeli jednak 

już jestem przy głosie to pozwolicie Państwo, bo jaką ja mam uwagę do tej 

dyskusji? Mianowicie cały czas toczy się dyskusja na temat działalności 

gospodarczej tej spółki. Mówimy o wynikach finansowych tej spółki, a gdzieś 

tam w podpowiedziach mamy porównywanie do spółek, które prowadzą 

normalną, taką działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży na przykład 

towarów, usług, czy produkcyjnej działalności. Ja mam przed sobą art. 165 

traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i pozwolicie Państwo, że 

przytoczę: „Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć                   

w dziedzinie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter. Jego struktury 

oparte na zasadzie dobrowolności oraz jego funkcje społeczną i edukacyjną”,                

i dalej obecny art.165 wymaga uwzględnieniu, mówi o wyjątkowym charakterze 

sportu: „sport nie może być traktowany, jak każda inna dziedzina działalności 

gospodarczej szczególnego w oderwaniu od jej szczególnego charakteru”.                  

W obszarze gospodarczego wymiaru sportu w komunikacie, sama Komisja 

Europejska wskazuje, że sport jest na różne sposoby finansowany przez władze 

publiczne we wszystkich Państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Dziękuję. 

 

Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta   ad vocem 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przysłuchuję się dyskusji, której się nie 

dziwię. Każdy chciałby znać więcej szczegółów, czasami nie jest dobrze jak się 

zna szczegóły, bo można inaczej określać, natomiast w podtekście tej dyskusji i 

w kuluarach często słyszę, jak ta Korona ma potężny budżet, nie wiadomo, co 

się dzieje z pieniędzmi, ile zatrudnionych? Ile zarabiają? Ja bym się nie 

dopatrywał podtekstów, to jest odpowiedzialna spółka, wyceniona jest na tyle, 

na ile jest wyceniona. Każdy towar, a spółka niestety jest towarem, nie mówię                         

o sporcie akurat. Jeżeli nie można jej sprzedać za iks to należy obniżyć cenę jak 

każdy towar się sprzedaje niżej, jeśli w ogóle się ma zamiar sprzedać i się chce 

sprzedać. Ja nie widzę, żeby jakikolwiek Prezydent, jakikolwiek Prezes spółki, 

czy ten, który mówi o negocjacjach chciał sprzedać spółkę taniej jak mógłby 

sprzedać. No bo co, znowu podtekst, że jest sprzedaż za iks, a resztę pod 

stolikiem, bo takie opinie chodzą po Kielcach. Też wam nie wierzę, dlatego 

zastanawiałbym się nad tym, tylko co możemy zrobić, skoro nie jest do dzisiaj 

sprzedane? I nie wiem, czy będzie sprzedane za miesiąc, dwa, trzy, czy w ogóle 

nie sprzedamy, bo też tak może być. Zastanawiam się jako człowiek, który lubi 

sport, który się para się sportem w różnych dziedzinach, czy mam zagłosować 

za tym, żeby Klub Korona istniał, czy nie? No, oczywiście nie wyobrażam 

sobie, żebyśmy na stadionie sprzedawali ciuchy. Prawda. Ja będę głosował za 

tym, żeby ten klub utrzymać. Ażeby ten klub utrzymać jako właściciel spółki, 

musi niestety dofinansować. Nie biorę pod uwagę w sensie takim, że Śląsk 

Wrocław ma 16 milionów przejął tą spółkę wykupił i dofinansowuje, chociaż 

jest na ostatnim, czy też przedostatnim miejscu w tabeli. Myśmy się trochę 
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dźwignęli, ale gdyby nie mecze, dwa ostatnie pod rząd, to nie bylibyśmy na 

szóstym, siódmym miejscu. Ten klub trzeba wzmocnić, ażeby go wzmocnić, to 

czym go wzmocnić? Pieniędzmi. Te spółki, które są wyszczególnione MPEC, 

Targi Kielce, Park Technologiczny itd. są to jakieś groszowe sytuacje. Dlatego 

bez wsparcia powiedzmy sobie jasno i szczerze, bo nie każdy o tym wie                 

z nas Radnych, bez wsparcia do chwili sprzedania ten klub musi być 

rozwiązany, bo nie będzie innego wyjścia. Dziękuję. 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta   ad vocem 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie1 Ja chciałem zabrać 

głos ad vocem do wypowiedzi Pana Prezydenta i Pani Skarbnik. Drodzy 

Państwo! Nie zakłamujmy faktów. Spółka Akcyjna Korona S.A. jest taką samą 

spółką prawa handlowego jak Targi Kielce, jak MPEC Kielce, jak wszystkie 

komunalne i nie tylko komunalne, rządzi się tymi samymi przepisami i nie 

jakieś wyceny, bo wyceny są na czymś oparte. Jest pojecie wartości księgowej 

spółek. Jeżeli według materiału, które Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan 

Prezydent za ostatni rok obrotowy, Korona przy przychodach 11 milionów zł 

poniosła straty brutto 10 milionów, no to jest tragedia. Straty brutto                            

10 milionów zł, a strata netto też 10 milionów zł. To dlatego z 16 milionów zł 

musiało spaść na 8 milionów zł. Przecież to jest proste jak konstrukcja cepa, 

szanowni Państwo. 

 

Pani Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Panie Prezydencie! To, że nie ma Pan wiedzy na temat umów Targów Kielce to 

jest rzecz zrozumiała dlatego, że jest to przecież spółka oczywiście kielecka, 

jesteśmy z niej dumni natomiast ona ma swojego Prezesa i swój zarząd.                     

Natomiast w przypadku Korony Kielce jest taka sytuacja, że jest Pan 

właścicielem w imieniu Kielczan i powinien Pan mieć wiedzę na temat 

wpływów do tej spółki. Ale jakby odżegnując się od tego już, wspominał Pan 

Vive Targi Kielce. Szczerze powiedziawszy, pewnie jak wszyscy tu, i w ogóle 

w Kielcach,  jestem bardzo dumna z tej spółki, przepraszam z tego klubu i co tu 

się dzieje? Vive ma swojego sponsora jakby strategicznego i są to Targi Kielce, 

bo to jest ich sponsor. Jestem pewna, że ma świetnie przygotowaną umowę 

sponsorską, która mówi o konkretnym wsparciu finansowym w zamian za.                  

W tym przypadku za nazwę, za koszulki. I teraz my jako Miasto mamy 

możliwość budowania tego tak jak Targi Kielce od MPEC-u, natomiast nie 

mamy możliwości wpływu za każdym razem przekazując te pieniążki na rozwój 

tych firm i teraz moje pytanie jest ponieważ Targi Kielce i MPEC są tak samo 

traktowane przez nas jako przez mieszkańców, to dlaczego szukamy wszędzie 

sponsora strategicznego dla Korony, a nie zrobić i spróbować rozmawiać na 

temat Korona MPEC Kielce. Dziękuję. 
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Pani Joanna Winiarska Radna Rady Miasta 

Panie Prezydencie! Ja mam takie zapytanie w imieniu mieszkańców naszego 

Miasta odnośnie tego ile pieniędzy już do tej pory, jaką kwotą Korona Kielce 

wsparła KKP, czyli Kielecki Klub Piłkarski Korona Kielce? I jaka również 

kwota (teraz w tym budżecie) będzie przekazana ponieważ mówię, jak zapewne 

wiecie Państwo KKP jest to kilkanaście zespołów, które naprawdę osiągają duże 

sukcesy promując nasze Miasto poza Kielcami, no i z tego co mi wiadomo 

ponoć na pomoc finansową Korony Kielce nie mogą liczyć. W związku z czym 

chciałam zapytać jak to wygląda i jak to jest przyszłościowo zaplanowane. 

Dziękuję uprzejmie.   

 

Pan Jarosław Machnicki Radny Rady Miasta  

Szanowni Państwo! Ja chciałem powiedzieć tylko parę zdań dosłownie. Cała ta 

dyskusja dzisiaj jest konsekwencją tego, że nie uzyskujemy tych informacji                          

i podejmowaliśmy kilka prób, aby do takiej dyskusji doprowadzić. Dzisiaj się 

udało, choć też nie do końca mamy te informacje pewne itd. Tutaj nie chodzi                    

o dyskusję, czy dzisiaj Koronie dać, czy jej nie dać, tylko o przyszłości tego 

klubu. O rozwiązaniu tego problemu, o wspólnej debacie nad losami tego klubu. 

Stawianie problemu, że ci którzy mówią i zadają pytania to są przeciwnikami 

klubu mija się całkowicie z prawdą. Tutaj Radny Jan Gierada miał rację, a                 

w dużej części zgadzam się z jego wywodami. Trudno jest sobie dzisiaj 

wyobrazić Kielce bez tego profesjonalnego sportu. Nie tylko piłki nożnej. 

Mieszkańcy nauczyli się dzisiaj już mieć duże ambicje związane z tymi 

klubami. Myślę, że to nie jest także kwestia (to, co Radny Jan Gierada poruszał) 

czy dzisiaj Korona byłaby na ostatnim miejscu, czy na pierwszym ważna jest 

przyszłość, bo chodzi tutaj o pieniądze. Oczywiście im wyższe miejsce tym 

lepiej, bo wyższe dochody z transmisji, czy też większa liczba przychodzących 

kibiców, a to są koszty biletów. Tak, że myślę, że wszyscy spróbujmy patrzeć na 

tą dyskusję właśnie w taki sposób, a nie w sposób wrogości i przeciwnictwa, 

wielkiej sensacji itd. No to, że dopiero dzisiaj rozmawiamy na ten temat, szkoda. 

Dziękuję. 

 

Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta Kielce 

Ja, już na koniec Panie Przewodniczący w zasadzie nie pytanie, tylko jedną daną 

statystyczną w zakresie takiego rankingu ilości przekazywanych pieniędzy 

klubom wspieranych przez samorządy za 2012 i 2013 rok. Korona Kielce jest na 

trzecim miejscu i chciałabym już skończyć tak naprawdę takim cytatem                    

z ostatniego artykułu na portalu sport.pl Pana Prezydenta Lubawskiego: 

„inwestujemy w piłkę, bo nas na to stać, nie zaniedbujemy przy tym innych 

obowiązków”. Dziękuję bardzo. 
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Pan Mieczysław Tomala  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Szanowni Państwo! Ja na temat Stowarzyszenia Korona, czyli dzieci                          

i młodzieży, która jest przy klubie Korona. W tym roku mają 300 000 zł na 

swoją działalność i to jest rzecz dla nas bardzo istotna. Ja tylko przypomnę, że 

ponad 500 zawodników od 6-latka do licealisty lub maturzysty, jest w tym 

stowarzyszeniu i tylko dwa zdania. Siedmiolatki były najlepsze w Polsce, 

młodzi juniorzy również bardzo wysoko i juniorzy absolutnie też są bardzo 

dobrze przygotowani i ważne jest również to, że te dzieci się utożsamiają ze 

sportem, chodzą na zajęcia systematycznie i mają naprawdę świetne 

zainteresowania. Dziękuję.  

 

Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta Kielce 

Krótko ad vocem mojej koleżanki Kasi Zapały. Nie znam takiego przepisu, że 

spółka może reklamę kupić. Takiego przepisu nie znam to jest raz, po drugie, 

proponuje koleżanka, żeby nazwać Koronę MPEC no to od razu mówię, że 

będzie Pani płaciła dużo więcej za centralne ogrzewanie. 

 

Pani Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 

Serdecznie dziękuję. Janku ja to powiedziałam, że Vive Targi Kielce właśnie, że 

tak jest dobrze, że tak to powinno wyglądać. Firma, która zarabia powinna 

dotować i teraz jakby odnosząc się do Pani Skarbnik, która przytoczyła bardzo 

ważną zasadę unijną, którą też wyznaję otóż tyle, że wyznaję różnicę pomiędzy 

dotowaniem, a Miasto Kielce dotuje Vive, a finansowaniem. A Miasto Kielce 

finansuje z budżetu Kielc Koronę. I tu jest ta ogromna różnica między 

dotowaniem i wspieraniem sportu, a finansowaniem jest zupełna. Dziękuję 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta   ad vocem 

Tym razem do wypowiedzi naszej koleżanki Kasi Zapały, która bardzo sprawnie 

prowadziła tą debatę, ale koleżanko Kasiu proszę szybko się wycofać z takiego 

pomysłu, żeby MPEC mieszać w Koronę, bo MPEC ma w tej chwili ogromną 

inwestycję dotyczącą sieci i takie pomysły są po prostu pozbawione sensu. 

 

Pani Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce ad vocem 

Ale wie Pan Targi Kielce też maja ogromną inwestycję to jedno, a drugie to ja 

myślę, że Supon możemy wziąć pod uwagę? Dziękuję. 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta   ad vocem 

Ja chciałbym jednak szacunku do tej sali, która nosi imię wspaniałego 

Prezydenta Artwińskiego. Jestem tu jako Radny Rady Miasta, a nie jako prezes 

zarządu jakiejkolwiek firmy i nie życzę sobie, żeby tutaj krypto reklama padała. 
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Pani Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce ad vocem 

Ma Pan rację, przepraszam. Natomiast dla uspokojenia jeżeli chodzi                       

akurat o mnie, to i ogrzewanie, i wszystko co jest w moim domu to jest właśnie 

MPEC, więc zapewne mnie to dotknie. Dziękuję. 

 

Pan Mariusz Goraj Radny Rady Miasta 

Szanowni Państwo! Ja bardzo cenię elokwencję u ludzi i cenię elokwencję 

moich koleżanek i kolegów Radnych. Przysłuchuję się tej dyskusji i nie prawdą 

jest, że rozmawiamy o Koronie dopiero dzisiaj. Mam takie wrażenie, że od 

mniej więcej dwóch lat nie było sesji, na której nie padło by słowo Korona.              

I nie tylko na tej sali, ale również w kuluarach. Przysłuchuję się tej dyskusji                 

i brakuje mi w Państwa wypowiedziach jednej rzeczy. Otóż, nikt z Państwa, 

którzy wypowiadali się krytycznie czy pochlebczo w działaniach zarządu rady 

nadzorczej, czy Prezydenta jako przedstawiciela, właściciela tego klubu, nie 

powiedział, jaki ma pomysł na to, aby dalej tą kwestię, albo postarać się 

rozwiązać, albo kontynuować i tego mi w tych wypowiedziach brakuje, bo ja 

Panie Prezydencie na Pana miejscu, zresztą to taka nieuchronna logika zdarzeń, 

odwołałbym się do sesji, na której podejmowaliśmy decyzje o zakupie tego 

klubu od Kolportera za 1 zł i argumenty, które tam były przywoływane. Był 

przywołany aspekt sportowy, bo Korona była w tedy w sporych tarapatach. Te 

problemy udało się w jakiś sposób zakończyć, większość wyroków w tych 

sprawach korupcyjnych zapadła. Korona jest teraz spółką czystą i to bez 

wątpienia sukces Miasta. Była mowa o aspekcie promocyjnym, że faktem jest, 

że tutaj wielokrotnie Państwo przytaczali swoje ambicje metropolitarne jako 

Radni Rady Miasta Kielce i bardzo dobrze, bo mnie też jest taka optyka 

widzenia bliska. Mamy dwa, jeden znakomity, drugi zupełnie przyzwoity klub 

w ekstraklasie, czyli mówię tutaj o Vive, co jest rzeczą oczywistą i Koronę, i to 

na pewno ten aspekt promocyjny wielokrotnie z tej mównicy specjalistycznej 

był podnoszony i on jest niezaprzeczalny. Była również mowa wtedy na tamtej 

sesji o aspekcie społecznym. Tutaj Państwo przywoływali sprawę 

stowarzyszenia, które pod swoimi skrzydłami opiekuje się tą młodzieżą 500 czy 

600 dzieciakami, młodszymi i starszymi. I to jest właśnie ten aspekt społeczny. 

Jestem przekonany, że trudno byłoby go uzyskać (ja nie będę rozwijał kwestii 

aspektu społecznego, bo Państwo wiedzą doskonale o co mi chodzi), ale trudno 

byłoby ten wskaźnik osiągnąć, gdyby Korona nie była w ekstraklasie, i nie mam 

co do tego najmniejszych wątpliwości. Bardzo często tutaj ze strony władz 

Miasta padały takie sugestie, że to Radni powinny przyczynić się do tego aby 

pomóc władzom Miasta znaleźć kupca, sponsora dla Korony. Nie jest to jakby 

wiodący obowiązek Radnych i ja tutaj z taką decyzją i z taką interpretacją 

faktów się nie zgadzam, nie mniej jednak uważam, że dużo racji jest w tym, iż 

my jako Rada Miasta nie powinniśmy tego procesu utrudniać. Ja nie będę się 

również wypowiadał na temat kwestii elementarnego niezrozumienia 

terminologii poruszanej i umiejscowionej w akcie prawnym, który nazywa się 
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kodeks spółek handlowych i polecał bym wszystkim Radnym, którzy chcą ze 

znawstwem się wypowiadać na temat terminów takich jak: sponsorowanie, 

finansowanie, upadłość, rada nadzorcza, nadzór, aby zapoznali się z tymi 

terminami, bo są u nas wśród nas ludzie, którzy maja tą terminologię bardzo 

dobrze obeznaną i chętnie tą wiedzą się podzielą. Radny Stanisław Rupniewski 

czy Jan Gierada są takimi osobami, bo jakby na co dzień  w tej terminologii się 

poruszają jako szefowie dużych jednostek. Jeśli nie mamy dawać, ja nie jestem 

entuzjastą podwyższania kapitału zakładowego, co roku dokładania tych 

pieniędzy w roku budżetowym. Też chciałbym, żeby ten klub miał możnego 

sponsora, ewentualnie najlepiej mądrego inwestora i mądrego właściciela tylko 

pytanie, jeśli jest tak, że powinniśmy dzisiaj podjąć jakąś decyzję to czy mamy 

świadomość konsekwencji tej decyzji. Ja tak jak mówię nie jestem zachwycony. 

Ja naprawdę ściskam palce od wielu, wielu lat za to żeby te zapowiedzi,                   

i prasowe, i takie padające tutaj na sali obrad Rady Miasta się spełniły, żeby ten 

sponsor, czy też inwestor, kupiec się znalazł. Póki, co go nie ma, i takie są fakty 

i my musimy podjąć na tyle zrównoważoną i mądrą decyzję, aby nie stracić tych 

40 kilku milionów, które żeśmy w ten klub włożyli. Możemy sobie wyobrazić 

taką sytuację, że dzisiaj nie damy tych pieniędzy, jaki będzie efekt? Wszyscy 

wiemy, jaki będzie efekt. Tych pieniędzy nie odzyskamy już nigdy, a tak to być 

może jest szansa na to, że te pieniądze uda się chociaż w części uzyskać                      

i zahamować tą lawinę finansowania Korony, więc tego bym sobie życzył                      

i dlatego więcej rozsądku podczas takich debat również publicznych, gdzieś 

poza terenem tej sali, bo to na pewno nie sprzyja klimatowi wokół Korony 

Kielce jako Spółki Akcyjnej. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Robert Siejka  Radny Rady Miasta   ad vocem  

Ja po wysłuchaniu niewątpliwie elokwentnej wypowiedzi kolegi Mariusza chcę 

mu przypomnieć, że tak: pomysł to był pięć lat temu, jak między innymi ty 

Mariusz podejmowałeś decyzję o zakupie tego klubu. Były inne pomysły, żeby 

nie kupować i szukać innych rozwiązań, ale to za nami. Dzisiaj mamy inną 

sytuację i nie możesz dzisiaj mówić, że nie mają Radni pomysłu, nie wiedzą tak 

do końca, czego chcą, bo wiemy. My żądamy sprzedaży udziałów w tej spółce, 

tylko, że to nie jest nasza rola i nasze zadanie, bo jak dobrze wiesz, to nawet nie 

możemy uzyskać wielu potrzebnych nam informacji, potrzebnych do tego, żeby 

chociażby podejmować decyzję w sprawie dalszego finansowania. Ja uważam, 

że trzeba sprzedać jak najszybciej nawet bym się nie upierał przy tych                       

8 milionach (teoretycznie umówmy się) zapisanych, bo ja już dawno mówiłem, 

gdybyśmy sprzedali dwa lata temu za złotówkę (przysłowiową), jeśli nie wolno 

to trudno, to trochę więcej tych pieniędzy możemy za to wziąć nie 8 milionów, 

ale też nie przesadzajmy z tymi oczekiwaniami, bo gdybyśmy to zrobili dwa lata 

temu to nie wydalibyśmy 9 milionów w zeszłym roku i 8 milionów w przyszłym 

czyli w 2014 roku i na tym już byśmy zaoszczędzili, więc trzeba te działania 
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zintensyfikować celem sprzedaży, jeśli nie całości to części tych udziałów, żeby 

odciążyć kasę Miasta. Dziękuję. 

 

Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta  

Porównywanie Szpitala Wojewódzkiego z Suponem jest nieporozumieniem. 

Supon jest spółką, z tego co wiem. Szpital nie jest spółką. Szpital zatrudnia dwa 

tysiące ludzi, Supon chyba mniej, ale jest to bardzo dobra firma i myślę, że 

utrzyma się na rynku. Natomiast Mariusz, dobrze, że masz takie otwarte serce, 

bo wszystko, co powiedziałeś, każdy z Radnych wiedział już parę lat temu. 

 

Do pkt. 6. 11 c 

 

Pan Jerzy Pyrek Radny Rady Miasta 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!  

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kielce zabieram głos w imieniu Klubu 

Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.  

Na wstępie odniosę się do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014 - 2026 przedłożonej Radnym do uchwalenia.  

Jest to bardzo ważny dokument, który informuje mieszkańców i Radnych                    

o gospodarce Miasta, jaka będzie możliwa do realizacji w latach 2014-2026.  

Po analizie przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, że przedstawione 

propozycje finansowe skazują Nasze Miasto na regres w długiej perspektywie 

czasowej, a świadczą o tym wielkości liczbowe przedstawione w załączniki             

Nr l do projektu uchwały. 

Oto kilka z nich; Ja będę podawał kwoty w zaokrągleniu, żeby było to bardziej 

przejrzyste.  

Dochody ogółem systematycznie będą maleć: 

 na 2014 r. zaplanowano kwotę 1.041.008.608 zł, 

 a na 2015 r.  981.455.838 zł, 

 zaś na 2016 r. kwotę 936.444.294 zł. 

 o dochodach w następnych latach nie wspomnę, bo to jest wróżenie                    

z fusów. 

Spadają też dochody majątkowe: 

 z zaplanowanej kwoty 150.443.243 zł. na 2014 r., 

 spadną do kwoty 78.511.490 zł. w 2015 r.,  
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 zaś w 2016 r. wpływy z tego tytułu określono na kwotę 11.060.000 zł. 

Oznacza, że Miasto pozbyło się majątku, który przysparzał dochody do budżetu.  

Spadają też wydatki majątkowe: 

 z zaplanowanej kwoty w wysokości 312.775.098 zł na 2014 r. 

 do kwoty 121.095.940 zł w 2015 r.  

 i 69.740.281 zł w 2016 r.  

Czyli brak będzie  środków na inwestycje . 

              Wg Wieloletniej Prognozy Finansowania Miasta Kielce na lata 2014 – 

2026,  budżet w latach 2015-2016 będzie się dalej zmniejszał, tak po stronie 

dochodów, jak i wydatków bieżących.  

Natomiast rosnąć  będą wydatki na  obsługę długu, i tak;  

 zaplanowano, że w 2014 r. będzie to kwota 21.585.000 zł, 

 a w 2015 r. kwota 26.176.517 zł,  

 zaś w 2016 r. kwota 25.283.719 zł. 

Niepokojącym elementem w projektowanych wydatkach na lata 2014 -

2026 są kwoty, jakie Miasto będzie płacić na spłatę rat kapitałowych kredytów                

i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, i tak;   

-- w 2014 r. planowana jest spłata kredytów w wysokości 9.142.890 zł, 

 w 2015 r. kwotę  21.726.962 zł, 

 w 2016 r. kwotę 22.422.650 zł, 

 w 2017 r. kwotę 30.771.499 zł, 

 w 2020 r. kwotę 57.456.944 zł, 

 w 2023 r. kwotę 85.564.132 zł, 

 w 2024 r. kwotę 93.041.321 zł, 

 w 2026 r. kwotę 81.558.681 zł. 

Oznacza to, że Miasto odracza spłatę kredytów na lata po 2018 r. kosztem spłaty 

dużych odsetek. 

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały przedstawione zostały wydatki 

bieżące i majątkowe na lata 2014-2026. Analiza tego załącznika wskazuje, że 
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zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe systematycznie w omawianym 

okresie maleją.  

Zwłaszcza drastycznie maleją wydatki majątkowe: 

 bo z kwoty 312.775.098 zł zaplanowanej na 2014 r., 

 zmniejszają się do kwoty 12.095.940 zł zaplanowanej na 2015 r.,  

  i  69.740.281 zł zaplanowanej na 2016 r.  

Zjawisko takie byłoby wytłumaczalne i do przyjęcia biorąc pod  uwagę 

fakt, że w latach 2013-2014 kończy się realizacja większości projektów - zadań 

współfinansowanych przy pomocy środków finansowych z Unii Europejskiej, 

gdyby nie druga strona medalu, a mianowicie rosnące zadłużenie Miasta. 

Po kolejnej autopoprawce z 17.12.2013 r., według danych zawartych                         

w omawianym załączniku, zgodnie z nomenklaturą zawartą w § 1. pkt. 4 

projektu analizowanej uchwały dług zaciągnięty przez Miasto na koniec 2013 r. 

wyniesie 544.790.420 zł zaś na koniec 2014 r. 684.049.566 zł.  

Natomiast kwota długu planowanego do zaciągnięcia na koniec 2014 r.,                     

w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Kielc na lata 2014 – 

2026, wyniesie 706.073.589 zł co wynika z planowanych do zaciągnięcia 

kolejnych pożyczek w 2017 r. 11.112.017 zł i w 2019 r. 10.912.006 zł. Wartość 

zaplanowanego długu znajduje odzwierciedlenie w zaplanowanej wysokości 

spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów 

wartościowych począwszy od 2015 r.  

Wydatki na obsługę długu w tym czasie określono na 203.732.717 zł. 

Łącznie planowane wydatki na pokrycie wyżej wymienionych zobowiązań 

Miasta na koniec 2014 r., czyli w uproszczeniu długu wyniosą 909.806.306zł. 

Co oznacza taki dług ?  

- oznacza to, że trzeba go spłacić do 2026 r., a w latach 2018 - 2023                            

w większych niż dotychczas ratach wraz z odsetkami.   

- nie będzie  możliwości skorzystania ze środków UE, bowiem zabraknie 

pieniędzy na wkład własny, co jednoznacznie wynika z Projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026.  

Już w 2014 r. rządzącym Miastem przyjdzie borykać się z trudną sytuacją 

finansową,  a mianowicie  
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- z brakiem wzrostu dochodów ogółem, w tym dochodów własnych,  

- malejącymi wydatkami na zadania bieżące i inwestycje,  

- koniecznością spłacania rat kredytu wraz z odsetkami,  

- gigantycznym długiem, jakim obciążone jest i będzie Miasto Kielce.  

Takie uwarunkowania pozostawimy także naszym następcom.  

Mówiąc o tym, chcę podkreślić, że podejmując decyzje o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowania Miasta Kielce na lata 2014-2026 i budżetu 

na 2014 r. musimy zdawać sobie sprawę z tego co czynimy i mieć pełną 

świadomość skutków naszych decyzji.   

Panie Przewodniczący !Wysoka Rado !  Panie Prezydencie ! 

Dziś mamy uchwalić budżet Miasta Kielce na 2014 rok. To trudna decyzja, bo 

to decyzja, która będzie skutkować w różnych dziedzinach życia Miasta,                    

a przede wszystkim jego mieszkańców. 

Analizując przygotowany projekt budżetu na 2014 rok nasuwa się smutna 

refleksja, iż jest to budżet regresu Miasta.  

Projekt budżet na 2014 r. po uwzględnieniu dochodów i przychodów, wydatków 

i rozchodów zamyka się kwotą 1.041.008.608 zł, z zaplanowanym deficytem              

w kwocie 128.135.645 zł, który w znacznej części zostanie sfinansowany                   

z zaciągniętego kredytu w kwocie 122.705.887 zł - § 3 ust. 1 projektu uchwały.  

Miasto w 2014 r. , kolejny rok z rzędu, zaciągnie kredyt by pokryć deficyt 

budżetowy, odkładając jednocześnie spłaty zaciągniętych kredytów na następne 

lata. To nic innego, jak spirala kredytowa, z której bardzo trudno będzie wyjść.  

Obniżają się dochody Miasta. Zwłaszcza znaczący spadek następuje                         

w dochodach gminy, a w szczególności dochodach majątkowych, bo aż o 15,8 

% w porównaniu do 2013 r. Zjawisko to nie powinno dziwić bowiem Miasto na 

przestrzeni ubiegłych lat wyzbywało się majątku komunalnego, (np; sprzedaż 

mieszkań, lokali handlowych, nieruchomości w tym działek gruntowych ), który 

był między innymi źródłem dochodów. 

Nie będę omawiał poszczególnych wydatków, bo na większość zadań brakuje 

środków, chcę jedynie w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne zagadnienia, 

nad którymi powinniśmy się głęboko zastanowić, czy w tej trudniej sytuacji 

finansowej, stać nas na niektóre wydatki. I tak:  
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W tabeli Nr 11 – str. 82 zaplanowano wydatki do miejskich spółek prawa 

handlowego w kwocie 13.200.000 zł a mianowicie; 

- objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A. w kwocie 7.800.000 zł, przy 

jednoczesnym planowaniu dochodów ze sprzedaży akcji spółki KORONA 

Kielce S.A w kwocie 8.000.000 zł ( str.120 uzasadnienia ) podobnie , jak  

zaplanowano kwotę  8.000.000 zł do uzyskania ze sprzedaży akcji w 2013 r. i do 

dziś jej nie uzyskano. 

- objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o. w kwocie 400.000 zł, 

- objęcie nowych akcji spółki TARGI  Kielce S.A. w kwocie 2.500.000 zł, 

- objęcie nowych udziałów w spółce RPZ Sp. z  o. o w kwocie 2.500.000 zł. 

Mamy poważne wątpliwości, co do zasadności, tych planowanych wydatków. 

Wyjaśnienia wymaga  finansowanie  biura Yu Yao w Kielcach w kwocie 50.000 

zł – Dział 710, Rozdział 71095 Pozostała działalność – str. 140 uzasadnienia. 

Jakie to biuro ma zadania, czym się będzie zajmować, dla kogo będzie 

pracować? 

  Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni.  

Podejmując decyzję na dzisiejszej Sesji o uchwaleniu budżetu na 2014 rok, 

powinniśmy się zastanowić, powtórzę, czy jesteśmy świadomi, że dalej 

zadłużamy Nasze Miasto. Co szczegółowo zostało omówione w Wielolistnej 

Prognozie Finansowej. 

Obowiązujące na 2014 r. nowe indywidualne wskaźniki ostrożnościowe 

określają progi zadłużenia i spłaty długu indywidualnie dla każdej jednostki 

samorządu terytorialnego, nie odnoszą się do długu, jak dotychczas. 

 Na str. 109 uzasadnienia do projektu stwierdzono:  

„ wskaźnik ostrożnościowy, obowiązujący od 2014 roku, określający 

indywidualny, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, dopuszczalny               

i bezpieczny poziom zadłużenia , a obliczony na podstawie danych ujętych                  

w Projekcie Budżetu na 2014 rok, jak też danych zawartych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2026, jest spełniony”. 

Brak jest jednak informacji, jak ten wskaźnik wyliczono i ile on wynosi. 

Obowiązek wyliczenia wskaźników ostrożnościowych  nakazują; art. art. 242, 

243, 244 ustawy o finansach publicznych. 
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Na str. 108 uzasadnienia do projektu stwierdza się; „ Fitch, który nadaje ratingi 

miastom i państwom na całym świecie ocenił, że perspektywa ratingów dla Kielc 
jest stabilna oraz, że następuje poprawa wyników operacyjnych Miasta”. 

Jest to informacja nie pełna, bo w wydanej opinii w listopadzie 2013 r. dla 

Kielc,  Agencja Fitch Ratings stwierdza, że wg międzynarodowego ratingiu 

długoterminowego dla stolicy województwa świętokrzyskiego dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej oraz krajowej, potwierdziła raiting na poziomie "BBB-".  

Z kolei długoterminowy rating krajowy ustalono na poziomie "A- ". Te 

informacje niewiele mówią,  jeżeli nie znamy mierników oceny. Dlatego należy 

podkreślić, iż jest to najniższy poziom. Dla porównania, dla Rzeszowa rating 

określono na BBB, dla Gdańska BBB+. 

Reasumując  

W oparciu o przedstawione powyżej fakty, w poczuciu odpowiedzialności za 

przyszłość naszego Miasta, wyrażane wielokrotnie uwagi i opinie dotyczące 

zarządzania i finansów, stwierdzamy, że proponowana konstrukcja budżetów               

(Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2026 i Budżetu na 2014 r.) jest 

nie do zaakceptowania. 

Jako, Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie poprzemy 

przedkładanych projektów uchwał. Dziękuję za uwagę. 

 

Pan Jarosław Machnicki  Radny Rady Miasta 

Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Koleżanki i koledzy Radni! 

Szanowni Państwo! W imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady 

Miasta Kielce pragnę przedstawić nasze stanowisko w tej debacie. Jak co roku 

przychodzi nam ocenić kolejny plan finansowy Miasta.Dyskutowany                        

i analizowany budżet Miasta Kielce na rok 2014 wzbudza z naszej strony liczne 

wątpliwości i obawy. Brak zdecydowanych oszczędności w wydatkach 

bieżących kieleckiego Ratusza, rosnące zadłużenie Miasta, wzrost kosztów 

administracji publicznej, wysoki deficyt budżetu Miasta, wzrost kosztów obsługi 

długu o ponad 18%, planowanie ponad 18% wydatków budżetu na 

przedsięwzięcia majątkowe, wysoko kosztowny rozwój magistrackiego 

Kieleckiego Parku Technologicznego, wydatki na dokapitalizowanie spółek 

miejskich. Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Koleżanki i koledzy 

Radni! Szanowni Państwo! Teraz kilka kwestii w nieco szerszym ujęciu, 

wątpliwości, które mamy od długiego czasu, a dotyczą one rozwoju naszego 

Miasta z funkcjonowaniem Miasta. Działalność Spółki Lotnisko Kielce. 

Promowane przez Prezydenta wizji budowy pod Kielcami Portu Lotniczego nie 

idzie w parze profesjonalizacją działań natury formalnej w tym zakresie.                    

Z jednej strony wielomilionowe wydatki związane z wykupem gruntu, warto 



 48 

przypomnieć, że częściowo dotowane z budżetu państwa, wydatki na 

opracowanie koncepcji raportów z drugiej, nieudolność podległych 

Prezydentowi pracowników, którzy nie potrafią przygotować dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania decyzji i pozwoleń. Skoro traktujecie Państwo Port 

Lotniczy jako jeden z priorytetów rozwoju Miasta to absolutnie nie widać tego 

w sposobie funkcjonowania spółki odpowiedzialnej bezpośrednio za tą wizję. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie okazja, żeby szerzej podyskutować 

o działaniach i funkcjonowaniu spółki. To był fragment dotyczący Korony 

Kielce, ale dziękuję Państwu, że pytania, które tutaj zadaliśmy, czy wnioski 

zostały wcześniej przedyskutowane. Tworzenia przestrzeni do życia nie może 

ograniczać się tylko do inwestycji w strukturę drogową. Inny temat jakość 

wykonania tych inwestycji i nadzór nad realizacją i rewitalizacją śródmieścia, 

ale musimy poprawić warunki bytowe w najbliższym otoczeniu. Tu wraca 

problem podnoszony chyba od początku rządów Pana Prezydenta Lubawskiego 

nie doinwestowania już nawet nie peryferii Kielc, ale całych dzielnic. Przerażają 

statystyki demograficznej mimo to od jedenastu lat Prezydent nie zaproponował 

wdrożenia żadnej sensownej polityki zatrzymywania kielczan, a wręcz osiąga 

efekty odwrotne. Mieszkańcy nie mając możliwości budowania domów u siebie 

czyli w tym Mieście, dlatego zasilają ościenne gminy. Nie można nie 

wspomnieć o dzielnicy Dąbrowa II, gdzie przez dekadę Prezydent nie był                  

w stanie wygenerować pieniędzy na konieczną infrastrukturę techniczną choćby 

na części gdzie właścicielem gruntu jest Miasto dając w ten sposób możliwość 

potencjalnym przyszłym mieszkańcom dzielnicy do zakładania inicjatyw 

lokalnych. Rewitalizacja centrum Kielc powoduje, że Miasto nam pięknieje, 

lecz brak jest działań nakierowanych na utrzymanie i rozwój małego biznesu, 

nowych miejsc pracy. Centrum Kielc powoli wymiera, likwidują się następne 

firmy. Nietrafione rozwiązania kadrowe, które generują koszta, nie przynosząc 

efektów. Nie można też nie odnieść się do w naszym mniemaniu dziwnej 

polityki kadrowej Pana Prezydenta. Takim rażącym przykładem jest menadżer 

centrum Miasta. Funkcja pełniona przez cztery miesiące, wygenerowała koszt 

samej administracji na ponad 52 tysiące zł, a do tego dochodzi ponad 20 tysięcy 

zł na koszty działalności przede wszystkim wynajem i wyposażenie biura. 

Liczne spotkania z przedstawicielami biznesu, artystami, stowarzyszeniami, 

organizacjami pozarządowymi, czy przygotowanie mapy Kielc z licznymi 

błędami (swoja drogą), żeby tego było mało, Pan były menadżer wraz                        

z ukończeniem działalności centrum Miasta rozpoczął pracę na stanowisku 

drugiego już zastępcy Dyrektora Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii 

Miasta odpowiedzialnego za kontakty z Chinami. Podobne zabiegi zostały 

zastosowane również wobec Prezesa Portu Lotniczego w Kielcach, który w 

spółce Port Lotniczy pod przygotowaniem dokumentów, które nie wystarczyły 

by pozyskać pozytywną decyzję środowiskową przeszedł na pół etatu w spółce, 

by w magistracie objąć funkcję dyrektora całkiem nowego Wydziału 

Zarządzania Usługami Komunalnymi. Nieudolność w rozwiązywaniu drobnych, 
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ale uciążliwych problemów zgłaszanych już w zeszłym roku. Problem Obsługi 

terenów okalających bloki, będące wspólnotami mieszkaniowymi. Rzecz znana. 

Pan Prezydent Czesław Gruszewski zapowiadał rozwiązanie problemu. 

Wybiórcze traktowanie przedsiębiorców i inwestorów za przykład negatywny                

z tego roku nich posłuży PKS. Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! 

Koleżanki i koledzy Radni! Szanowni Państwo! Myślę, że trzeba pochwalić 

Pana Prezydenta za budżet obywatelski. Po kilku latach przekonywania i 

zabiegania przez liczne środowiska dał Pan przekonać się, co do słuszności tego 

działania. Zaznaczyć tu należy zaangażowanie wieloosobowe Radia Kielce            

i Gazety Wyborczej, podkreślić zaangażowanie mieszkańców. W Kielcach 

mamy przykład społeczeństwa obywatelskiego. Dowód dla Pana Prezydenta, że 

Kielczan nie można ignorować i są partnerami dla władzy. Kończąc stwierdzam, 

że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nie udzieli poparcia temu budżetowi. 

Dziękuję. 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Przedstawiając głos 

Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczący projektu budżetu na 

rok 2014, rok wyborów samorządowych podzielę swoją wypowiedź na trzy 

części, tak jak konstruowany jest budżet, czyli dochody, wydatki oraz wynik 

finansowy i zadłużenie. Przechodzę zatem sprawnie do części pierwszej 

dotyczącej dochodów, planowania dochodów. W naszej ocenie stronę 

dochodową budżetu 2014 czyta się fragmentami jak farsę. Planowanie                   

w projekcie 2014 dochodów bieżących na poziomie 890 milionów zł jest 

bowiem nie uzasadnione. Zakłada się 7% wzrost dochodów z tytułu udziałów       

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w sytuacji ostrego 

kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia. Kolejne kieleckie firmy 

ogłaszają upadłości lub wyprowadzają swoje siedziby z Kielc. W bieżącym roku 

uczyniła to firma Polonez Plus. Do tego dochodzą nie udane prywatyzacje 

Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych i Premy, a Minister Rostowski 

zaprognozował Miastu Kielce 7% wzrost dochodów i zdezerterował 

pozostawiając Ministerstwo młodemu absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Z zazdrością patrzymy na Miasto Powiatowe Radom, które staje 

się stolicą Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego i z sentymentem wspominamy 

lata, kiedy Kielce były stolicą Polskiego budownictwa. Ryzykowne naszym 

zdaniem jest planowanie prawie 4% -go wzrostu dochodów z tytułu podatków 

od nieruchomości. Tu już nie Ministerstwo Finansów planowało, ale Pani 

Skarbnik. Wpływy z tego podatku wzrosły z poziomu 85 milionów zł za lata 

2010-2011, do 91 milionów zł za rok 2012, ale zasadniczą przyczyną ich 

wzrostu było podwyższenie stawek podatku od osób prawnych. Uważamy 

zatem, iż faktyczne dochody z tego tytułu w latach 2013-2014 pomimo 

zwiększenia się powierzchni do opodatkowania nie osiągną zakładanej kwoty   

94 milionów zł. Panie Prezydencie, kieleccy przedsiębiorcy czują się oszukani. 
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Kiedy potrzeba było podnieść im podatek od nieruchomości zaproszeni do 

Ratusza ze zrozumieniem podeszli do trudnej sytuacji finansowej Miasta, ale w 

sprawie opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów już tego dialogu 

zabrakło. Sesję Rady Miasta w marcu tego roku z udziałem organizacji  

przedsiębiorców zdominowali pracownicy PUK obawiający się, że w wyniku 

włączenia tej spółki do RPZ stracą pracę. Topnieją jak lodowce Arktyki 

dochody majątkowe własne. Z kwoty 42 milionów zł w roku 2011 do 34 

milionów zł w roku 2012, a w projekcie 2014 jest zaplanowane niecałe                    

17 milionów zł podobnie jak w prognozie wykonania roku 2013. Po zbyciu w 

2011 roku udziałów spółki Szpital Kielecki za dyskusyjną cenę 10 milionów zł, 

a w 2012 roku udział kolejnej spółki klub Yu Long Construction za cenę 

niespełna 8 milionów zł, która naszym zdaniem nie zrekompensowała 

poniesionych przez Miasto nakładów na tą spółkę. W 2014 roku planuje się 

kolejne podejście do sprzedaży akcji spółki Korona S.A. za 8 milionów zł.                

W budżecie 2013 roku Miasto planowało zbyć te same akcje za 16 milionów. 

Jak dalej tak pójdzie to w budżecie 2015 roku, czyli w pierwszym roku kadencji 

2014-2018 nasi następcy wystawią te akcje do sprzedaży za symboliczną 

złotówkę. Naszym zdaniem sprzedaż akcji jest prowadzona wyjątkowo 

nieudolnie, a przedstawianie kolejnych potencjalnych inwestorów w przede dniu 

decydowania przez Radę Miasta kolejnych pieniądzach dla spółki naraża Miasto 

na śmieszność. Naszym zdaniem tak jak i w większości mieszkańców Kielc 

dalsze finansowanie spółki Korona jest niecelowe, a zarządzanie tą spółką 

niegospodarne. Z ubolewaniem stwierdzamy, że finansowanie Korony odbywa 

się kosztem innych spółek komunalnych. Oczekuje od Pana Prezydenta jasnej 

odpowiedzi na pytanie w jakiej wysokości dopłacały one do zabawy w piłkę 

nożną w bieżącym oraz w jakiej wysokości będą dopłacać w przyszłym roku? 

Dzisiejsza dyskusja tylko w części rozwiązała ten problem. Panie Prezydencie            

w naszej ocenie nie umie Pan zarządzać miejskimi spółkami. W latach kryzysu 

gospodarczego nie wolno zabierać dywidendy ze spółek. Zysk netto winien być 

inwestowany w rozwój, a tak w przypadku spółek komunalnych nie jest. 

Widzimy, co prawda zmniejszenie apetytu na wyciąganie pieniędzy ze spółek na 

ratowanie wiarygodności kredytowej budżetu, z 9 400 000 zł  br.do 2 900 000 zł 

w roku 2014, ale wynika to głównie z faktu, iż działalność Targów Kielce               

w br. nie będzie już tak rentowna jak w latach poprzednich. Wybudowane nowe 

obiekty targowe generują koszty, a od zaciągniętych kredytów na wkład własny 

trzeba płacić duże odsetki. W dodatku Targi Poznańskie przeszły do 

kontrofensywy i zdobyły przyczółek Lublin. W tej sytuacji ręce precz od 

dywidendy zysków netto Targów Kielce. Druga część dotyczy planowania 

wydatków budżetowych. Ocenię te wydatki w sposób biznesowy, czyli mocne 

strony i przeciw stawię słabe strony. Zacznijmy od mocnych stron. Mocne 

strony naszym zdaniem to utrzymanie zasady finansowania w całości wydatków 

bieżących dochodami bieżącymi i zmniejszenie tych wydatków z 867 000 000 zł 

w roku 2013 do 856 000 000 zł w roku 2014. Po drugie, wysoki stopień 
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wydatków na przedsięwzięcia majątkowe z środków unijnych, chociaż jak 

dzisiaj Pani Skarbnik zasygnalizowała część tych wydatków po prostu 

przesunęła się z 2013 na 2014 zawyżając ten poziom, ale naszym zdaniem jest 

to mocna strona części wydatkowej. Po trzecie, wzrost wydatków na transport              

i łączność o 41%. Mamy nadzieję, iż zwiększone środki inwestycyjne na 

kieleckie ulice nie pójdą na kolejne ekrany i fuszerki firm drogowych, a drogi             

w Kielcach będą budowały firmy posiadające tu swoje siedziby                                   

i zatrudniających mieszkańców Kielc i okolicznych gmin i tu płacących podatki. 

Po czwarte, zmniejszenie o 8% kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg. 

Po piąte, rozwój infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego na którą             

w 2014 roku planuje się wydać kolejne 53 miliony zł. Po szóste, zwiększenie               

o 60% wydatków majątkowych na placówki oświaty i wychowania z nie z pełna 

5 mln zł w tym roku do prawie 8 mln zł w roku 2014. Naszym zdaniem są to 

jednak środki nie wystarczające. Infrastruktura kieleckich szkół i przedszkoli 

wymaga zdecydowanie większych nakładów. Dziś stoimy przed dylematem,           

o którym tak długo dyskutowaliśmy. Przełożę go na ten punkt, czy dać 

dodatkowe pieniądze na spółkę Korona? Cy zainwestować w odbudowę 

infrastruktury kieleckich szkół i przedszkoli? Radni SLD nie maja wątpliwości, 

że na infrastrukturę. Po siódme, mocną stroną jest też przeznaczenie 5 mln zł 

zamiast zapowiadanych 3 mln zł na projekty w budżecie obywatelskim. Dzięki 

temu zrealizowane zostaną trzy inwestycje. Najwięcej głosów bo niemal 3,5 

tysiąca kielczanie oddali na wart 2 mln 600 tys. zł projekt budowy ścieżek 

rowerowych w Kielcach zgłoszonych wspólnie ze szkodników ze 

Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje oraz MTB Kielce. Budżet obywatelski jest 

naszym zdaniem lekarstwem na pewne niedoskonałości w systemie 

samorządowym, ale w dużej mierze pokazuje też brak aktywności kieleckich 

Radnych w środowisku lokalnym. W tym miejscu chciałem (ponieważ brałem 

udział w pracach zespołu), podziękować urzędnikom, którzy zajmowali się, i tak 

sprawnie poprowadzili prace organizacyjne nad tym budżetem obywatelskim. 

Przejdę do słabych stron. Naszym zdaniem słabą stroną wydatków budżetowych 

jest pogorszenie się struktury wydatków budżetowych poprzez zwiększenie 

dotychczasowej proporcji pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami 

majątkowymi. Udział wydatków bieżących w wydatkach budżetu ogółem 

zwiększył się z 71%  w 2011 do 73% w projekcie 2014. Po drugie, wzrost o 9% 

wydatków bieżących na utrzymanie administracji Urzędu Miasta. Z kwoty 36 

mln zł w 2013 roku  do 39 mln zł w 2014 roku. Panie Przewodniczący! Niestety 

do niechlubnej tendencji nawiązała też Rada Miasta Kielce. Koleżanki i koledzy 

Radni! Nie mieliście odwagi zmniejszyć w kryzysie diet podniesionych na 

początku kadencji to macie efekty. Budżet Rady wzrasta z 55 tys. zł w 2013 do 

586 000 zł w roku 2014. Hańba i wstyd. Sugerujemy zaostrzenie restrykcyjnej 

polityki oszczędnościowej w wydatkach płacowych. Po trzecie, wzrost 

wydatków na lokalny transport zbiorowy do 81 mln zł przy dochodach ze 

sprzedaży biletów do wysokości 40 mln zł. Jest wręcz przerażające, że w tej 
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sytuacji Pan Prezydent zakazuje miejskim urzędnikom dialogu                                   

z pomysłodawcami zmian i lekceważy mieszkańców Kielc chcących się 

podzielić się podróżowania miejskimi autobusami. W naszej ocenie 

najładniejsze przystanki i najlepsze autobusy MPK nie rozwiążą problemów 

organizacyjnych związanych z miejską komunikacją publiczną. Po czwarte, 

drastyczny wzrost wydatków na obsługę długu z 8,07 mln zł w roku 2010 czyli 

z początku kadencji, do 21,5 mln zł w roku 2014 czyli roku końca kadencji. 

Tyle zarobionych z tytułu odsetek udzielonych kredytów tylko w ciągu jednego 

roku banki kredytujące Miasto. Po piąte, wzrost o 45% wydatków na utrzymanie 

Domów Pomocy Społecznej z 22 mln zł w roku 2013 do 32 mln zł w roku 2014. 

Po szóste, kolejny pomysł na budowę lotniska w Obicach. Po lotnisku cargo 

zrodził się pomysł wybudowania tam centralnego portu lotniczego dla Polski                

w ramach rządowego programu „inwestycje Polski”. Czy sądzi Pan, Panie 

Prezydencie, że mieszkańcy dwu milionowej Warszawy, czy siedmiuset 

tysięcznej Łodzi będą 200 km dojeżdżać do lotniska w Obicach? Prezes spółki 

Lotnisko Kielce wylądował na śmieciach. Może już czas by przyznać się do 

błędu i nadmierne ambicje związane z budową lotniska też wyrzucić na śmieci. 

Po siódme, objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A. Radni przeznaczyli na 

dofinansowanie spółki w latach 2008-2013 już 40 mln zł, a plan wydatków               

w 2014 przewiduje kolejne 7,8 mln zł. Panie Prezydencie! Wysoka Rado! W 

naszej ocenie Korona nigdy nie była i nie jest dumą regionu. Dumą regionu są 

przedsiębiorcy. Liderzy rankingu złota setka i stu najbogatszych mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. W sporcie dumą regionu (mimo ostatnich 

wpadek) są piłkarze ręczni i Vive Kielce i finansujący ich Klub Stu. Zadajemy 

sobie pytanie czy promocja spółki Korona za 48 mln zł nie jest najdroższą                  

i najmniej efektywną promocją w historii Miasta Kielce. Wjeżdżając do 

Krakowa (ulubionego przecież Miasta Panie Prezydencie) spostrzegamy nad 

napisem z nazwą miejscowości Kraków ogromny bilbord wykupionych przez 

jedną z platform cyfrowych, reklamujących ligę mistrzów ze zdjęciem piłkarzy 

Vive. Tak też jest w innych Miastach. Panie Prezydencie! To jest promocja. To 

jest reklama. To jest nasza sportowa duma regionu. Po ósme, zmniejszenie o 2,3 

wydatków na promocję z 4,6 mln zł w roku 2013 do 1,6 w 2014. Wielokrotnie 

sygnalizowaliśmy, że pieniądze na promocję są w dalszej części źle wydawane. 

Druzgocącą opinię w tym zakresie wydała też kielecka delegatura NIK. Naszym 

zdaniem brakuje przede wszystkim promocji gospodarczej Miasta. Dziewiąte, 

wysokie wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej. Kwota 6 mln zł rocznie 

naszym zdaniem mocno wygórowana. Pod adresem Straży padają coraz częściej 

oskarżenia, że zamiast zajmować się bezpieczeństwem mieszkańców                               

i utrzymaniem porządku w Mieście dubluje funkcję kieleckiej drogówki. 

Dziesiąte, nieadekwatnie wysokie w stosunku do osiągalnych efektów wydatki 

na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy. W roku 2014 na ten cel planowane jest             

6 800 000 zł. Przedsiębiorcy skarżą się, że brakuje środków na staże                           

i organizację nowych stanowisk pracy. Może najwyższy czas ocenić 



 53 

efektywność urzędników nie przez ilość odbytych szkoleń, a przez ilość 

utworzonych autentycznie miejsc pracy. Po jedenaste, utrzymanie na 

niezmienionym, poziomie to jest około 6 600 000 zł wydatków na oświetlenie 

ulic, placów i dróg. Zakład Energetyczny od dłuższego czasu planuje odbiorcom 

energii w Kielcach znaczące obniżki. Niestety w projekcie budżetu na 2014 rok 

tego nie widać. Miasto nie oszczędza też na energii elektrycznej. Są ulice jak 

ostatnio remontowana Mickiewicza, Wesoła i Czerwonego Krzyża, gdzie lampy 

uliczne świecą się jeszcze po godzinie 8 rano, a na takich ulicach jak 

Sandomierska można wieczorem czytać gazetę, a stadion Korony oświetlony 

jest nie tylko w czasie meczu. Po dwunaste, katastrofalny spadek dochodów 

majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z 25 mln zł              

w roku 2013 do 3,5 mln zł  w roku 2014. Mamy duże zastrzeżenia do pracy 

urzędników wydziału nieruchomości i przeciągających się w czasie procedur             

w tym wydziale. Zastrzeżenia dotyczą także administrowania gruntami Skarbu 

Państwa. Przedsiębiorcy skarżą się, iż poprzez nie rzetelne i przeszacowane 

operaty tracą na wzroście wartości użytkowanych grunty w sytuacji, kiedy rynek 

nieruchomości ma wyraźną tendencję spadkową. Zastanawiające jest, że Miasto 

umie walczyć o swoje prawa (przykład wyceny nieruchomości po byłym 

Polmozbycie), ale nie daje możliwości dialogu z użytkownikami wieczystymi. 

Jest co prawda możliwość odwoływania się do SKO, ale naszym zdaniem są to 

skostniałe struktury, które wcale nie stoją w obronie słabszego i już dawno jak 

zapowiadano powinny być zlikwidowane. I ostatnia część dotycząca wyniku 

finansowego budżetu i zadłużenia. Wynik finansowy budżetu i zadłużenie czyta 

się jak nekrolog. Uważamy, iż przy malejących dochodach i przy słabnącej 

bazie podatkowej wynikającej z osłabienia kondycji kieleckich przedsiębiorców 

deficyt w wysokości 128 mln jest mocno ryzykowny. Zadłużenie Miasta Kielce 

od lat systematycznie rośnie. O ile na koniec 2014 wynosiło zaledwie 12 mln zł, 

2010 czyli na początku kadencji 250 mln zł, to na koniec 2012 przekroczyło 

kwotę 520 mln, a planowane na koniec 2013 wynosiło 545 mln zł. Panie 

Prezydencie! W tej sytuacji ma Pan odwagę w rok wyborów samorządowych 

zwiększyć zadłużenie o kolejne 123 mln zł do 658 mln zł. Chytrze wymyślona 

została spłata zadłużenia, nawet te argumentacje, które przedstawiła Pani 

Skarbnik nas nie przekonują, bo przecież można spłacać więcej, a przedstawia 

się to w ten sposób, że w roku wyborów samorządowych spłacamy tylko 9 mln 

zł, a już w następnej kadencji od 20 mln do 50 mln rocznie. Gratuluję, żeby się 

tylko nie skończyło tym, iż w nowej perspektywie 2014-2020 zabraknie 

wkładów własnych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków 

unijnych. Sam Pan Panie Prezydencie, potwierdził w dzisiejszej wypowiedzi, że 

doszliśmy do ściany. Nie wolno nam jej zburzyć. Wnioskujemy zatem                       

o ograniczenie działań zmierzających do dalszego zadłużania Miasta. 

Zakończenie spłaty większości kredytów przypada na lata 2024-2026, a wykup 

obligacji komunalnych przypadnie na lata  2022-2026. Są to lata bardzo odległe. 

Radni tej kadencji muszą we własnym sumieniu rozważyć, czy zasadne i celowe 
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jest zwiększenie zadłużenia i pozostawiania go do spłaty następnemu pokoleniu. 

Panie Prezydencie! Na spotkaniu z Klubem Radnych SLD nie dostarczył nam 

Pan argumentów, abyśmy poparli ten budżet. Nasze spotkanie wzbudziło 

niepotrzebne emocje. W naszej ocenie wśród prezentowanych przez Pana 

priorytetów zabrakło najważniejszego, gospodarki. Panie Prezydencie! Czy boi 

się Pan przedsiębiorców? Dokąd będzie się Pan obrażał na tych, którzy mają 

inne zdanie niż Pan i Pana doradcy. Przez prawie trzy kadencje skupił pan 

wokół siebie wielu wartościowych ludzi, część z nich została z kadencji 

Prezydenta Stępnia, ale w kieleckim Magistracie jest też wielu nieudaczników      

i ignorantów, którym administracja samorządowa pomyliła się z władzą. Bez 

rekonstrukcji Urzędu nie przyciągnie Pan inwestorów i nie wykona Pan tego 

trudnego budżetu 2014. Dziękuję za uwagę.  

 

Pan Dariusz Kozak Radny Rady Miasta 

Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni 

Goście! 

W dniu dzisiejszym rozmawiamy o projekcie Budżetu Miasta na rok 2014. 

Dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją budżetową w tej kadencji Rady Miasta, tak 

więc ciąży na nas duża odpowiedzialność. 

Na wstępie skupię się na wartościach liczbowych charakteryzujących omawiany 

projekt. 

Projekt Budżetu Miasta Kielce na rok 2014 zakłada wydatki rzędu 1 miliard 170 

milionów zł, a dochody na poziomie 1 miliard 42 miliony zł. Zaplanowany 

deficyt w wysokości ponad 128 milionów zł powinien zostać pokryty 

przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: 

- kredyty długoterminowe w wysokości 113 milionów zł, 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

Budżetu Miasta w wysokości 15 milionów zł. 

W strukturze planowanych dochodów – ponad 891 milionów zł stanowić będą 

dochody bieżące a ponad 150 milionów zł dochody majątkowe. 

Wśród planowanych wydatków Budżetu Miasta – 856 milionów to wydatki 

bieżące a 314 milionów zł wydatki majątkowe. 

Planowany poziom wydatków w roku 2014 na poziomie 1 miliarda                   

170 milionów zł jest wyższy od poziomu wydatków Budżetu roku bieżącego                   

o 45 milionów zł. 

Zestawiając główne wartości projektu Budżetu roku 2014 do Budżetu roku 2013 

po zmianach zauważamy wzrost takich pozycji jak: 

- wydatki (wzrost o 45 milionów zł), 

- wydatki majątkowe (wzrost o 73 miliony zł), 

- dochody (32 miliony więcej w roku przyszłym), 

- dochody majątkowe (40 milionów zł in plus) 

- deficyt budżetu (większy o 21 milionów zł). 
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Spadek obserwujemy w pozycjach: wydatki bieżące (in minus 28 milionów zł)               

i dochody bieżące (mniej o 16 milionów zł) 

 

Wydatki według poszczególnych działów przedstawiają się następująco: 

1) Transport i łączność – 295 mln zł 

2) Oświata i wychowanie – 294 mln zł 

3) Pomoc Społeczna – 167 mln zł 

4) Działalność usługowa – 72 mln zł 

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67 mln zł 

6) Administracja publiczna – 56 mln zł 

7) Gospodarka mieszkaniowa – 41 mln zł 

8) Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 mln zł 

 

Cieszy nas wzrost planowanych wydatków w dziale Kultura fizyczna – 19 mln 

250 tysięcy zł w projekcie Budżetu na rok przyszły. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o projektach, które zostaną zrealizowane w 2014 roku,       w dużej 

mierze dzięki fantastycznej aktywności wielu kielczan. Mam na myśli 

oczywiście ideę Budżetu Obywatelskiego, który został wdrożony w naszym 

mieście po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzięki tejże 

idei i zaangażowaniu kielczan w projekcie Budżetu Miasta na rok 2014 znalazły 

się takie inwestycje jak: 

 Budowa dróg rowerowych oraz przejść dla pieszych i przejazdów 

rowerowych wraz z sygnalizacją – planowana kwota 2 mln 650 tys. zł 

 Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy 

ulicy Jeziorańskiego (ZSO nr 14) – 1 mln 900 tys. zł. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy alei Górników Staszicowskich 

(ZSO nr 8) – 550 tys. zł. 

Boiska powstają, ale jest ich wciąż zbyt mało. Wielokrotnie odbieramy od 

młodych mieszkańców Miasta sygnały związane z brakiem boisk. Choćby w 

ostatnim czasie z osiedli Dąbrowa, Sieje, Bocianem, Ślichowice. Należy 

dołożyć wszelkich starań by w ciągu kilku najbliższych lat                      w 

każdej dzielnicy Kielc powstało boisko wielofunkcyjne z prawdziwego 

zdarzenia. Także kluby sportowe powinny uzyskać większe wsparcie. 

Warto wymienić inwestycje (drogowo-kanalizacyjne), które znalazły się e 

projekcie Budżetu, a więc powinny być rozpoczęte, kontynuowane lub 

zakończyć w roku przyszłym: 

1. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73. 

2. Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej                   

i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród. 

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i al. 

Tysiąclecia PP. 

4. Budowa bus-pasów w ciągu ulic Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza – 

Iwanowi. 
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5. Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych. 

6. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem 

przesiadkowym. 

7. Budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy 

ul. Sikorskiego. 

8. Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego wraz z przebudową 

ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. 

9. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – trasy rowerowe na terenie 

Miasta Kielce. 

 

Cieszą nas bardzo takie z zaplanowanych inwestycji jak: 

1. Budowa budynku Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu 

Seniora przy ul. Tujowej (2,5 mln zł) 

2. Budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu młodzieżowego 

przy ul. Naruszewicza (1,5 mln zł) 

3. Termomodernizacja ZSO nr 15 przy ul. Krzemionkowej (4,5 mln zł) 

4. Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień” przy ul. Kazimierza 

Wielkiego (2 mln zł) 

5. Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej                     

(2 mln zł) 

6. Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. 

7. Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem na lokale 

aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. 

8. Termomodernizacja budynku klubu sportowego „Stella” przy                            

ul. Krakowskiej. 

 

W projekcie Budżetu Miasta na rok 2014 zapisano również środki na inwestycje 

o mniejszej wartości aczkolwiek są to inwestycje bardzo ważne dla kielczan, a 

więc: 

1. Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, 

Barwinek, alei Szajnowicza-Iwanowa, Turystyczna. 

2. Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta. 

3. Przekształcenie ulicy Nowowiejskiej w zieloną aleję spacerową (na 

odcinku od ul. Jesionowej do ul. Pocieszka). 

4. Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. 

Tatrzańską z ul. Jeleniowską. 

5. Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. 

Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do Placu 

Najświętszej Marii Panny. 

6. Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej. 

7. Oświetlenie ulic: Piotrkowskiej, Orląt Lwowskich, Ołowianej, Wesołej, 

Koneckiej, Prostej, Na Stole i Szermentowskiego. 
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Dla wielu kielczan istotne jest wsparcie (w ramach Budżetu MZD) kwotą                 

3 mln zł inicjatyw  lokalnych – ul. Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, 

Domaniówka, kanały deszczowe w ul. Puscha, Kowalczewskiego, Kasztanowej, 

Pieszej, budowa nowego odcinka ulicy pomiędzy ul. Prostą                   i ul. 

Daleszycką, ul. Chełmińskiego. 

 

Kolejne 5 mln zł przeznaczono za pośrednictwem Wydziału Inwestycji na 

wparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych dotyczących głównie kanałów 

sanitarnych i wodociągów w ulicach: Zastawie, Łódzka (od ul. Smolaka do ul. 

Zakładowej), Warszawska, Zagórska, Zalesie, Wygon, 1-go Maja, Otrocz, 

Tarnowska, Szwedzka, Tartaczna, Raciborskiego, Agrestowa, Jeleniowska, 

Opoczyńska, Puscha, Zalesie, Garbarska, Laskowa, Wodna i Zgórska. 

 

Niestety mieszkańcy części peryferyjnych dzielnic Miasta od wielu lat nie mogą 

doczekać się wybudowania wodociągów, kanałów sanitarnych, sanitarnych, ulic 

i chodników dla pieszych. Jako przykłady można podać m.in. ul. Szybowcową, 

Karczunek, Warszawską w okolicach dzielnicy Dąbrowa. Projekty tego typu 

wymagają nieco większego wsparcia. Kielczanie oczekują tego od nas 

wszystkich i mają do tego prawo. 

 

Mamy nadzieję również, że jeśli nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej                  

w kraju – w Budżecie Wydziału Inwestycji zamiast zer i niewielkich liczb 

pojawią się konkretne kwoty przy niezwykle potrzebnych inwestycjach takich 

jak: 

 

 Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem na Osiedlu 

Dąbrowa. 

 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego. 

 Budowa zespołu budynków przy ul. Lecha. 

 Budowa zespołu budynków przy ul. Piekoszowskiej. 

 Kanalizacja sanitarna w os. Baranówek – Kawtczyzna. 

 Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl. 

 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Osiedlu Ostra Górka. 

 Sieć wodociągowo –kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro - Mazur 

 

Cieszy nas rozwój spółki Targi Kielce. Wierzymy, iż ogromne inwestycje 

poczynione przez władze Targów pomogą przejść tej spółce dosyć bezboleśnie 

przez kryzys gospodarczy dotykający nasz kraj. 

 

Mamy nadzieję, że już niebawem zostanie ustabilizowana sytuacja związana z 

dwoma miejskimi spółkami, czyli PUK i RPZ. Problemy związane z tymi 

spółkami nie służą dobrze ich pracownikom oraz wszystkim kielczanom. 
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Wszyscy mieszkańcy Kielc – zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy sportu mają 

nadzieję, iż władzom Miasta wreszcie uda się dotrzeć z pozytywnym skutkiem 

do zakończenia telenoweli pod tytułem „poszukiwanie sponsora strategicznego 

lub właściciela” spółki Korona.S.A. Wydaje się, iż na dużo lepszym poziomie 

powinny funkcjonować w wymienionej spółce piony sportowy i marketingu. 

Również szkolenie dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. W naszej 

ocenie najgorszym rozwiązaniem byłaby likwidacja tak zasłużonego dla Miasta 

Klubu. Mimo wielu sceptycznych ocen-wciąż wierzymy, iż niebawem Korona 

pozyska sponsora strategicznego dzięki czemu większość kielczan będzie mieć 

powody do dumy. 

 

Podsumowując – warto wspomnieć, iż uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok 2014 jest 

pozytywna. Również uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie Budżetu Miasta 

Kielce mimo tego, iż wskazuje na niewielkie niezgodności jest pozytywna. 

 

W naszej ocenie w trudnych czasach nie łatwo przygotować dobry projekt 

Budżetu. I mimo tego, iż przedstawiony projekt nie jest idealny dla wielu 

kielczan – uważamy, że jest to projekt dosyć dobry. Dołożymy wszelkich starań 

by w roku przyszłym na wsparcie mogły również liczyć inwestycje pominięte w 

przedstawionym dokumencie. 

 

Radni Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” zagłosują za poparciem 

projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na rok 2014. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Witold Borowiec Radny Rady Miasta 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! 

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014 wraz z wieloletnią prognozą finansową             

i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jak również 

przedstawioną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz naszych klubowych 

wystąpieniach za chwilę zostanie poddany najważniejszej ocenie jaką jest 

podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.              

W projekcie budżetu Miasta na 2014 rok widać przewijającą się troskę Władz 

Miasta o utrzymanie płynności finansowej Miasta oraz wiarygodności                       

i odpowiedzialność przyjętych założeń bo projekt jest wiarygodny. Od kilku lat 

wprowadzane mechanizmy kontroli w wydatkowaniu pieniędzy we wszystkich 

obszarach jego tworzenia, a przede wszystkim żelazna konsekwencja 

wprowadzonej polityki finansowej powodują, że w przeciwieństwie do innych 

Miast nasze Miasto nie musi się martwić o regulację zobowiązań wobec 

kontrahentów, banków i innych instytucji. Stan monitorowania poziomu 

wydatków i zadłużenia zapewniają bezpieczne wskaźniki, które pozostają 
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tradycyjnie na bezpiecznym poziomie. Dowodem na przytoczone argumenty 

może być fakt, że Kielce należą do Miast w których utrzymanie administracji, 

daje nam szóste miejsce z kwotą 253 zł na jednego mieszkańca. A różnica 

miedzy szóstym, a drugim miejscem w tym rankingu wynosi około 10 zł. 

Najdroższa w tym rankingu jest Warszawa z kwotą 491 zł, a najtańszym Toruń      

z kwotą 202 zł. W tym miejscu należy wspomnieć, że miesiąc temu firma Fitsch 

Reating podtrzymał stabilną perspektywę dla Kielc, czym potwierdziła jej 

wiarygodność i zaufanie do prowadzonej polityki finansowej Miasta. Zdaniem 

Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski budżet na 

2014 rok jest budżetem optymalnym. Co oznacza, że nie jest zbyt 

optymistyczny, ale także nie jest pesymistyczny. Optymalny, bo w warunkach 

widocznego kryzysu gospodarczego i finansowego dzisiejszej gospodarki 

regionu czy też kraju, tylko taki budżet można zbudować. Po wyjątkowo 

profesjonalnej i przejrzystej prezentacji projektu budżetu na 2014 roku trudno 

coś dorzucić, a jeszcze trudniej coś zmienić, dlatego też w imieniu klubu nie 

będę się zajmował analizą finansową tego budżetu. Cieszy fakt, że w tak 

trudnym budżecie nie zgasło zielone światło dla ważnych, lokalnych inwestycji 

drogowych i wodnokanalizacyjnych realizowanych w ramach lokalnych 

inicjatyw inwestycyjnych. Nowym elementem tego budżetu bez wątpienia jest 

realizacja trzech zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W sprawie dyskusji 

wokół Korony Kielce i planowanych wydatków poprzez objęcie nowych  akcji, 

powiem krótko, że jeżeli naprawdę chcemy znaleźć właściwego inwestora to ta 

dyskusja powinna się toczyć zdecydowanie w innej atmosferze: cisza, spokój               

i odpowiednia atmosfera to najwłaściwsza forma do rozmów z potencjalnym 

inwestorem. Władze Miasta muszą koncentrować się w 2014 roku na nie 

pogorszeniu wskaźników wynikających z przyjętych w projekcie założeń, 

natomiast zapowiadana werbalnie poprawa sytuacji gospodarczej i finansowej 

kraju może wpłynąć na realizację tych zadań, które nie mogły się znaleźć              

w projekcie tego budżetu. Nasze Miasto było zawsze wiarygodne wobec 

instytucji finansowych zachowując stałą płynność finansową, dlatego uważamy, 

że trzeba i należy poprzeć ten budżet i wspierać tych, którzy odpowiadają za 

jego realizację. Przedstawiony budżet na 2014 rok w pełni uprawnia nasz klub 

do jego pełnego poparcia. Klub Radnych Rady Miasta Kielce Porozumienie 

Samorządowe Wojciech Lubawski w całości będzie głosował za przyjęciem 

tego budżetu. Dziękuję za uwagę. 

 

Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Koleżanki i koledzy Radni! 

Słuchając wystąpień klubowych, są one różne. Są bardzo krytyczne, są mniej 

krytyczne i są łagodne, tak jak kolegi Borowca. Jako Radny, który jest tu trzy 

kadencje (i ostatnią kadencje zresztą) zadałem sobie pytanie, czy któryś z nas 

zna samorząd, który nie ma kredytów? Czy zna ktoś samorząd miast wielkości 

Kielc (około 200 tys.), który nie zbliża się do zadłużenia podobnego do Kielc? 
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Czy ktokolwiek z nas będąc Prezydentem lub Skarbnikiem jest w stanie napisać 

lepszy budżet? Jest oczywiście w stanie. Przedstawi słupki matematyczne, ale to 

jest nic innego jak rezygnacja z danej pozycji, a wstawienie innej lub innych 

pozycji. Nie da się ze 100 zł zrobić 120 zł. Nie da się wziąć kredytu bez długu 

jego obsługi. Czy zna ktoś budżet, który nie jest korygowany w ciągu roku, ale 

konstruowany z przyczyn często niezależnych od samych zarządzających? Czy 

biorąc kredyt na udział własny dla wielu inwestycji robimy krok do przodu, czy 

krok do tylu? Oczywiście, że do przodu. I chyba nikt nie powinien mieć tu 

żadnych wątpliwości. Proszę nie mieć wkładu własnego na Ściegiennego, czy na 

Pomnik, ile tracimy? Niewiele myślę, bo 200 mln zł z grubsza rzecz biorąc,                 

a inne inwestycje? Ale trzeba wziąć odpowiedzialność nawet w 2014 roku 

bardzo trudnym za to, co spotyka inne samorządy, nasz samorząd i jak będzie to 

bardzo trudny rok. Jak będzie to bardzo trudny rok świadczy o tym, jak ten 

budżet sam konstruowany, jest bardzo budżetem trudnym. Wszystko zwala się 

na samorządy, macie na karku swoich mieszkańców. Ja też chciałbym, aby 

zadłużenie było mniejsze, a więcej inwestycji i lepszych zarobków między 

innymi dla pracowników tego budynku, którzy od wielu, wielu lat nie oglądają 

złotówki więcej. Więcej socjalnych mieszkań, lepszej służby zdrowia. Ale to 

tylko chciałbym, natomiast realia są niestety inne. Zgadzam się z jednym i nie 

po raz pierwszy, że każdą złotówkę trzeba oglądać i z jednej i z drugiej strony,    

a nawet na jego grubości. Jest to normalne, ale nie znam takiego człowieka, 

który tu siedzący, a jest tutaj ponad 50% Radnych funkcyjnych, różnych 

dyrektorów, przedsiębiorców, samych dyrektorów szpitali potężnych jest trzech. 

Chyba rzadki samorząd, który ma aż tylu funkcyjnych ludzi, ale pamiętajmy o 

tym ,że Rada to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji i wierzę, że każdy jest 

człowiekiem odpowiedzialnym i nie jeden na pewno siądzie w tych ławach za 

niecały rok. Ten budżet jest budżetem trudnym. Jest budżetem nacechowanym 

wieloma niewiadomymi po stronie, i przychodów, i wydatków. Pewnie, że 

byłby lepiej, żeby składniki majątkowe dały większą korzyść, żeby podatki były 

na tym samym poziomie lub niższe, ale żeby było dużo inwestycji, które by 

ściągały podatki od nieruchomości. Chcielibyśmy, żeby ten budżet uchwalony 

taki, a nie inny, żeby był w 2014 roku realizowany na tych wskaźnikach, które 

tu są przez Panią Skarbnik, Pana Prezydenta. Panów Prezydentów, Dyrektorów 

Wydziałów, żeby był skonsumowany i żeby był realny. Czy jest on realny?               

W moim odczuciu jest on realny. Oczywiście będzie na wielu sesjach 

korygowany w lewo w prawo, bo tak to jest w życiu, tak to jest wszystko 

skonstruowane, że nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie wiemy, co będzie 

dalej jaka będzie polityka rządu następnej kadencji, jeśli chodzi o samorządy.  

Nie wiemy, czy uda się uzyskać pewne przychody planowane, ale nie wiemy też 

jak się sytuacja generalnie potoczy w kraju, w Europie, mamy tak wiele 

niewiadomych, dzisiaj gdyby każdy z nas usiadł tu, był Prezydentem Miasta                

i stworzył by budżet to byłby on porównywalny do tego dzisiejszego, a jeśli 

inny to małych rozmiarach procentowych. Dlatego wydaje mi się, że głosując 
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dzisiaj za, przeciw, czy wstrzymując się od głosu, każdy bierze za to 

odpowiedzialność. Jest to normalne, ale wczujmy się w rolę tego, który tu 

zarządza w rolę Skarbnika, czy jesteśmy w stanie przestawić tak te słupki, żeby 

był on bardziej realny. Tak, zrezygnujmy z niektórych inwestycji,  dajmy więcej 

na socjalna, drogi, chodniki, remonty szkół itd. domów opieki społecznej tylko       

z tych samych pieniędzy chcemy zrobić wszystko, a tego się niestety nie da. 

Dziękuję 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Wysłuchałem z pokorą tych 

wszystkich (przede wszystkim) wystąpień klubowych, choć przyznam, że nie 

wszystko zrozumiałem, ale to zarejestrowane jest i wsłucham się jeszcze raz być 

może w niektóre wystąpienia. Jak bym chciał skwitować to jednym zdaniem to 

ja nie mam wątpliwości, że w przyszłym roku są wybory. Niektóre przymiotniki 

okazujące dramaturgię sytuacji świadczą o tym, że zbliżamy się rzeczywiście. Ja 

już mam doświadczenie w tym, więc wiem, że zbliżamy się do wyborów. 

Niepotrzebnie. To nie działa, proszę Państwa. To nie jest tak jak nam się 

wydaje, że mocne wystąpienie z tej ambony daje dodatkowe punkty. Ja tego nie 

stwierdziłem nigdy. Za to chciałbym oprotestować jedno wystąpienie Klubowe 

Polskiego Stronnictwa Ludowego w kwestii czarnowidztwa po 2014 roku, bo to 

w sposób skuteczny można odstraszyć przyszłych kandydatów na Prezydenta 

Kielc. Tak nie powinniście robić. Szanowni Państwo! Chciałbym z pełną 

odpowiedzialnością powiedzieć jedną rzecz (za świadków mam moich 

urzędników), że nigdy nie zdarzyło się, żebym w jakiś sposób koniunkturalny 

potraktował budżet. Nigdy nie traktowałem tego budżetu w kategoriach 

zbliżających się wyborów, czy w jakiś sposób zaspokojenia kogoś, poza 

społeczeństwem Kielc. To jest nasze wyzwanie, nasza służba i myślę, że 

wspólnie za to wszystko odpowiadamy, a ten moment jest ważny, bo to jest 

ostatni element, tak naprawdę tej kadencji i ja zrobię wszystko, żeby te zapisy 

budżetowe zrealizować. Dziękuję. 

 

Pani Agata Wojda Radna Rady Miasta (wniosek formalny) 

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę o 10 minutową 

przerwę. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił 

obrady. 

 

Do pkt. 6.11 d-e 

 

1.Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026 wraz z autopoprawką nr 1i nr 2: 
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Za    – 13 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 12 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/978/2013 Rady Miasta Kielce                 

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026. 

 

 

2.Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok wraz z autopoprawką nr 1i nr 2: 

 

Za    – 13 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 12 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce                  

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok. 

 

Pan Tomasz Bogucki   Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Panie Prezydencie w związku z tym, że budżet został uchwalony, to ja ze sobą 

przywiozłem z zagranicy złote pieniążki i jak będzie brakować, to dokładamy do 

tego budżetu. Z gratulacjami. 

 

Do pkt  6.13 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce  

Mamy jeszcze kolejny punkt programu dotyczący uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Ponieważ ten program wisiał od, co 

najmniej półtora miesiąca na stronie internetowej. Jest omówiony w całości na 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia to chciałbym spytać, 

czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi i wątpliwości, co do tego programu? Jak nie 

ma, to przechodzimy do głosowania.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014: 

 

Za    – 25 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/980/2013 Rady Miasta Kielce                    

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014. 

 

Do pkt. 6.14 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce  

Tą samą bronią zadziałamy, jeśli chodzi o kolejny punkt programu, to jest 

uchwalenie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018”. To wisiało na stronie internetowej 

więcej niż dwa miesiące. Ostatnio było zdejmowane, żeby było uaktualnione 

jeszcze. Czy są pytania do tego? Nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018”: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce                 

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018”. 

 

Do  pkt. 7  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce   

W interpelacjach i zapytaniach Radnych nie ma nikogo zapisanego. 

 

Do pkt. 8 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce   

Poproszę Pana Stanisława Rupniewskiego, aby wypełnił ustawowy obowiązek                  

i przedstawił nam plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Ponieważ to jest 

istotna sprawa i bardzo prosimy, żeby w paru słowach nam to przedstawił. 

Mamy na piśmie złożony program, ale musimy to w protokóle umieścić 

 

Pan Stanisław Rupniewski Radny Rady Miasta 

Panie Przewodniczący! Mam propozycję nawiązującą do dwóch ostatnich 

głosowań. Czy są uwagi do programu? Nie ma. To znaczy, że jest przyjęty.  
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Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce   

Zapraszam wszystkich na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 23 grudnia, 

w poniedziałek o godzinie 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tradycyjne 

spotkanie Świąteczne. Może tradycyjnie zawsze było w czasie, kiedy budżet 

podejmowaliśmy, ale żeby oddzielić jedno od drugiego, w tym roku spróbujemy 

inaczej. To jest jedna sprawa i tyle informacji z mojej strony.   

 

Do pkt. 9 

 

Pan Tomasz Bogucki  Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Wszystkim Radnym życzę Wesołych Świąt, gdybyśmy się nie spotkali                  

w poniedziałek, czego nie zakładam. 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LV sesję Rady Miasta Kielce             

w dniu 19 grudnia  2013 roku.  

 

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                      Tomasz Bogucki  

  Protokołowała  

 

Joanna Ściegienny    


