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Protokół Nr LIX/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014 roku, w godz. 9.00 – 13.00, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 21 radnych. 

Nieobecni: Radna Joanna Grzela, Radna Renata Wicha, Radny Stanisław 

Rupniewski. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Otwieram 59 sesję w tej kadencji Rady Miasta Kielce w dniu 10 kwietnia 2014 

roku. Witam Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, 

Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów Urzędu 

Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych Miasta. W sposób szczególny 

witam Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Za parę minut 

okaże się z jakiej przyczyny takie wyróżnienie przy powitani.  

Bardzo serdecznie witam wśród nas ojca Zygfryda Wiechę Superiora Klasztoru 

Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu. 

Witam też, jak zwykle miło panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych 

mediów. 

Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał. 

W dniu dzisiejszym, 10 kwietnia, przypada czwarta już rocznica Katastrofy 

Smoleńskiej. Zanim rozpoczniemy procedowanie, uczcimy chwilą ciszy ofiary 

tej katastrofy, szczególnie tych spośród ofiar, którzy byli związani z naszym 

miastem i naszym regionem. Obejmijmy więc pamięcią: Lecha Kaczyńskiego 

Prezydenta Rzeczpospolitej, Ryszarda Kaczorowskiego Honorowego Obywatela 

Miasta Kielce, Przemysława Gosiewskiego, Tomasza Mertę, Tadeusza Buka, 

Piotra Nurowskiego i Janusza Zakrzeńskiego. 

(Rada Miasta Kielce, minutą ciszy uczciła pamięć poległych w Katastrofie 

Smoleńskiej) 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Mając na uwadze tę rocznicę, pamiętajmy również o jutrzejszych 

uroczystościach, upamiętniających Zbrodnię Katyńską. Godzi się w tym miejscu 

poinformować Wysoką Radę, iż od 20 marca bieżącego roku, prowadzona jest 

przez Stowarzyszenie Kielecka Rodzina Katyńska, zbiórka publiczna, poprzez 

rozprowadzanie cegiełek na rozbudowę Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu 

Partyzanckim w Kielcach. Na korytarzu, przed salą sesyjną, przedstawiciel 

Stowarzyszenia czeka na chętnych, którzy zechcą wykupić cegiełkę na ten cel.  
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Zapraszam teraz pana Mariana Sosnowskiego, Dyrektora Zarządu Transportu 

Miejskiego. „Składamy panu dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom ZTM, 

serdeczne podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony 

w budowę sprawnej, nowoczesnej komunikacji w naszym mieście. Zmiany 

dokonane w ostatnich latach, między innymi wprowadzenie nowoczesnego 

taboru autobusowego, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz 

Kieleckiej Karty Miejskiej są dowodem na to, że komunikacja miejska w coraz 

większym stopniu zaspokaja potrzeby przewozowe mieszkańców Kielc. 

Potwierdza to również ostatni sukces, zwycięstwo Kielc w rankingu „Miasta 

z najlepszą komunikacją miejską” opublikowanym na łamach Pisma Samorządu 

Terytorialnego Wspólnota. Życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów tak 

w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.” 

 

(Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego panu Marianowi Sosnowskiego 

został wręczony okolicznościowy dyplom) 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Zanim rozpoczniemy normalne procedowanie, jeszcze słowo, nie pozbawione 

serdeczności wobec Wysokiej Rady i Prezydenta Kielc, chce skierować Superior 

Klasztoru na Świętym Krzyżu. 

 

Ojciec Zygfryd Wiecha Superior Klasztoru Ojców Oblatów na Świętym 

Krzyżu 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni 

Radni Rady Miasta Kielce, wszyscy, którzy dzisiaj współtworzycie posiedzenie 

Rady Miasta. 

Kiedy w 2006 roku obchodziliśmy millenium na Świętym Krzyżu, 

wspominaliśmy tysiącletnią tradycję, w której wspólnota świętokrzyska, 

zaangażowana na naszej ziemi w rozwój o wymiarze religijnym, kulturowym 

i narodowo – patriotycznym, tworzyła wszystko to, co przyjęliśmy i zapisaliśmy 

w nazwie naszego województwa, honorując tę wielką spuściznę. Mimo lat 

poniżenia, mimo że Święty Krzyż był rujnowany przez czasy zaborów, to 

jednak staramy się, by to miejsce dalej przypominało nam o naszej historii, 

o tym wszystkim co odziedziczyliśmy od praojców tej ziemi. Z wielką radością, 

w imieniu wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej pragnę 

podziękować za to zrozumienie i solidarność. To słowa Honorowego Obywatela 

Kielc, Ojca Świętego Jana Pawła II, zachęcały nas, tutaj wypowiedziane, na 

lotnisku w Masłowie, byśmy pamiętali o Świętym Krzyżu. Taka jest również 

postawa tej wspólnoty, którą tworzycie. Dziękujemy, bo nie dalibyśmy rady bez 

tej pomocy i rozmiarów tej pomocy. Odbudowa wieży na Świętym Krzyżu jest 

długo oczekiwaną inwestycją, która przywróci Świętemu Krzyżowi historyczne 

piękno jego architektury. Myślimy, że nie jest zagrożony termin poświęcenia tej 

wieży, który to będziemy chcieli przeżyć 7 września tego roku. Na te 
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uroczystości już zapraszam całą wspólnotę Rady Miasta i mieszkańców naszej 

stolicy, Miasta Kielce. Odczytam krótkie podziękowanie, które nasza wspólnota 

kieruje do pana Prezydenta i Rady Miasta Kielce: 

„Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu 

w ostatnim czasie prowadzi wiele prac rewitalizacyjnych, przywracających 

historyczną architekturę tego miejsca. Do najważniejszych inwestycji należy 

odbudowa wieży kościelnej zburzonej przez wojska austriackie w 1914 roku. 

Wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z klasztoru na Świętym 

Krzyżu dziękuje Prezydentowi Miasta Kielce, panu Wojciechowi Lubawskiemu, 

Przewodniczącemu Rady Miasta panu Tomaszowi Boguckiemu i Radzie Miasta 

Kielce, za dar dwustu tysięcy złotych, przekazany na odbudowę wieży 

kościelnej na Świętym Krzyżu. Wsparcie to jest wielką pomocą w realizacji tej 

inwestycji i będzie przypominało o solidarności miasta Kielce, stolicy 

województwa, w trosce o piękno Świętego Krzyża. 

 

Z poważaniem 

Nasza Wspólnota” 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki  

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

projekty uchwał, będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 

z załączonym do nich porządkiem. 

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dniem dzisiejszym 

pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji: 

 autopoprawka nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok; 

 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu i zasad 

udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach. 

 

Czy są inne wnioski do porządku obrad?  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Chciałabym, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej prosić 

o rozszerzenie porządku obrad, wnioskować o to, o uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w spółce Korona Spółka 

Akcyjna. Szanowne koleżanki Radne, Szanowni koledzy Radni. Różne mamy 

podejście do Korony S.A. Różnie głosujemy. Różnymi intencjami się 

kierujemy. Co inne mamy na celu. Wymieniamy się poglądami, czasami się 

zgadzamy, a czasami się nie zgadzamy. Kieruję jednak do was ogromną prośbę, 

abyście poparli ten wniosek i abyśmy wprowadzili dzisiaj do porządku obrad 

proponowaną uchwałę. A li tylko dlatego, byśmy mogli odbyć demokratyczną 
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dyskusję na temat sytuacji, która się wydarza w spółce, w stu procentach 

miejskiej. W stu procentach finansowanej z pieniędzy kielczan. Bardzo proszę 

was abyście się przychylili do naszego wniosku i zagłosowali za tym, by 

wprowadzić uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną 

kontroli w spółce Korona Spółka Akcyjna  do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Istnieje kolizja prawna. W statucie jest opisane, jaka jest procedura zgłaszania 

projektów uchwał przez Radnych i wszystkich tych, którzy oprócz pana 

Prezydenta, mają prawo zgłaszania projektów uchwał. Ponieważ procedura jest 

niezachowana, więc uchwała, na dzisiejszym spotkaniu, na pewno procedowana 

być nie może. Ja jej nawet nie będę poddawał pod głosowanie, ponieważ jest 

sprzeczna z przepisami Statutu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Panie Przewodniczący, nie wiem o jakiej procedurze pan mówi, bo ja teraz nie 

poddaję pod głosowanie uchwały, tylko wniosek Klubu Platformy 

Obywatelskiej RP. Więc proszę, jeżeli ma pan uwagi prawne, proszę ogłosić 

przerwę i proszę mi to wyłożyć, bo ja na razie nie widzę żadnej kolizji ze 

Statutem. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wniosek obejmuje rozpatrzenie projektu uchwały, który nie został 

zaopiniowany przez radcę prawnego, ani nie został przedstawiony przed sesją. 

Ja mam na wprowadzenie do porządku obrad tego rodzaju uchwał 30 dni, co 

najmniej. Nikt z nas tej uchwały nie miał w ręku, nie wiem jaki jest przedmiot 

tej uchwały, a przepis Statutu wyraźnie mówi, co musi spełniać wnioskodawca, 

żeby uchwała została przyjęta do porządku obrad.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Chce mi pan powiedzieć, panie Przewodniczący, że decyzją 25 Radnych, czy 24 

bez pana, i tak nie można wprowadzić żadnego projektu bez pana woli? To chce 

pan powiedzieć dzisiaj w demokratycznym mieście? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Proponuję, żeby emocje poszły na bok. Jest zapis statutowy, który został 

uchwalony przez 28 Radnych poprzedniej kadencji. Nie został zmieniony. Ja 

jestem strażnikiem tego Statutu i niestety nic na to nie poradzę, choćbyście 

państwo nie wiadomo jakie emocje pokazywali na tej sali.  
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Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący, jest pan Przewodniczącym wszystkich Radnych. 

Sytuacja jest bardzo poważna. Dawno na sesji nie było tak poważnej sprawy do 

omówienia. Ja sam i nasz Klub, mamy ogromne wątpliwości co do rzetelności 

przeprowadzanej w tej chwili kontroli. Otóż, proszę sobie wyobrazić, jaka w tej 

chwili jest struktura w Koronie i w Urzędzie Miasta. Pan, były Prezes 

Chojnowski, został oddelegowany z Wydziału Kontroli i Audytu, który 

teoretycznie mógłby skontrolować tą spółkę, ale taka kontrola, według mnie, nie 

byłaby rzetelna. Urzędnicy, którzy kontrolują w tej chwili spółkę, są 

pracownikami Urzędu Miasta, czyli podległymi panu Prezydentowi, a przede 

wszystkim według mojej wiedzy, politykę kadrową kreuje pan Janusz Koza, 

który jest Sekretarzem Miasta i jednocześnie jest Przewodniczym Rady 

Nadzorczej Korony Kielce. W związku z tym, wydaje się i chyba każdy 

inteligentnie myślący człowiek, dojdzie do wniosku, że taka kontrola 

kompletnie nic nie da. Naprawdę dziwię się i nie widzę tutaj jakiegokolwiek 

sensu, aby taka kontrola była przeprowadzona przez te czynniki. Wielokrotnie 

prosiliśmy, aby Radni uczestniczyli w tej kontroli, ale nie na zasadzie 

otrzymywania dokumentów jakie sobie wymyślą czynniki w Koronie czy inne, 

tylko dokumentów, które będą żądali Radni. Pamiętamy, że kontrola naszej 

Komisji Rewizyjnej, była kompletnie nieskuteczna. Apeluję do pana 

Przewodniczącego, jako Przewodniczącego wszystkich Radnych o zrobienie 

przerwy i wskazanie nam drogi, która pozwoli na pilne przeprowadzenie 

kontroli przez albo Komisję Rewizyjną, albo specjalnie powołaną komisję 

Radnych. 

 

Radny Mariusz Goraj 

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałem zgłosić wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu Stanowiska Rady Miasta z dnia 

10 kwietnia 2014 roku wobec działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce 

ideologii gender. Uzasadnienie mają państwo we wniosku  przygotowanym 

przez nas. Nie będę tu rozwijał tematu. Proszę o wprowadzenie tego do 

porządku obrad. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, z jednym na pewno się zgodzę, że jest pan strażnikiem, 

ale coraz częściej mam wątpliwości, czyich interesów pan tak naprawdę strzeże 

i broni. To nie pierwszy taki przykład. Chcę panu przypomnieć, że Statut 

Miasta, na który pan się powołuje mówi, że Komisja Rewizyjna działa, czy 

podejmuje działania na zlecenie Rady Miasta. Wniosek jest bardzo prosty, nie 

jest skomplikowany, dotyczy właśnie zlecenia Komisji Rewizyjnej określonych 

czynności, określonej kontroli, w określonym terminie. Ja nie widzę tu żadnej 

potrzeby opiniowania przez radców prawnych takiego wniosku. Każdy Radny 



 6 

ma prawo zgłosić prośbę, czy wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Taki 

wniosek został złożony i w mojej ocenie pan, jako Przewodniczący ma 

obowiązek poddać taki wniosek pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Po pierwsze nie było mowy o wniosku, tylko o projekcie uchwały. Mam przed 

sobą projekt uchwały, którą pani ma przed sobą. Ja dobrze słyszałem co pani 

mówiła. Zanotowano to na taśmie, możemy to odsłuchać. Po drugie, co do 

samej kontroli spółek, jest jednoznaczna wykładnia radców na ten temat. 

Kodeks spółek handlowych jest lex specjalis wobec ustawy o samorządzie 

gminnym i ten kodeks nie przewiduje możliwości kontrolowania spółek przez 

Radnych. Na ten temat trudno się spierać, bo trudno udowadniać że woda jest 

mokra, czy woda jest sucha, bo albo jest, albo nie jest. Jest przepis, który jasno 

o tym stanowi. Państwo o tym dobrze wiedzą i wiedzieli wtedy, kiedy pierwszy 

raz próbowali zajrzeć do spółek prawa handlowego, jako Komisja Rewizyjna. 

Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby wprowadzać kontrolę w formie, czy też 

Komisji Rewizyjnej, czy przedstawicieli wszystkich Klubów Radnych. Chcecie 

państwo na temat Korony prowadzić dyskusję, ja nie ograniczam i oczywiście 

jak chcecie państwo wprowadzić ten punkt do porządku obrad, mogę go poddać 

pod głosowanie. Natomiast na pewno, ten punkt musi być sformułowany 

w sposób nie budzący wątpliwości, jeśli chodzi o prawo. Nie może być tak, że 

będziemy dyskutować, czy wprowadzać do porządku obrad projekt uchwały, 

podpisany przez trzech Radnych, czy przez wymaganą ilość Radnych, bo to 

wszystko jedno w tym momencie, który jest sprzeczny z prawem i sprzeczny 

z procedurą. Jeżeli państwo chcą dyskutować na temat Korony, to bardzo 

proszę. Taki punkt mogę wprowadzić, natomiast w takim punkcie na pewno nie 

będzie przyjęcia tego projektu uchwały. To jest niemożliwe. Natomiast wolę 

państwo wyrażać mogą jaką tylko będziecie chcieli. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Proszę o dziesięć minut przerwy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ogłosił 

dziesięciominutową przerwę do godziny 9.40.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

wznowił obrady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie wnioski w wprowadzenie zmian w porządku obrad. 
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I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2014 rok. 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Mam wrażenie, że nie zakończyliśmy rozpoczętej procedury sprzed przerwy. 

Radny Mariusz Goraj przedłożył stanowisko, które nie było głosowane. Ja w tej 

chwili nie wiem, czy rozpatrzyliśmy… 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszanych wniosków do porządku obrad. 

Ten wniosek również będzie poddany pod głosowanie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Czyli mój też będzie poddany pod głosowanie? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

O ile nie zawiera błędów prawnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Ale ortograficznych też nie zawiera.  

 

Radny Robert Siejka 

Przed przerwą wcisnąłem przycisk proszący o głos. Pan zarządził przerwę, a ja 

chciałem się odnieść, zgodnie ze Statutem, jako głos przeciwny, do propozycji 

pana Mariusza Goraja, dotyczący Stanowiska Rady Miasta. Mam do tego 

prawo, więc w tym momencie chcę to zrobić. Rozumiem, że to stanowisko Rady 

Miasta, również nie było konsultowane z żadnym miejskim prawnikiem, pan 

Przewodniczący pryncypialnie będzie stał na straży przestrzegania Statutu w tej 

sprawie, ale to tak na marginesie. Chciałem zapytać, dlaczegóż to Kielce mają 

się wpisywać w nurt walki ideologicznej, czy wojenek religijnych. Ja, panie 

Przewodniczący również chcę się powołać na Konstytucję, która gwarantuje mi, 

że nasze państwo jest świeckie, również w części dotyczącej samorządu 

lokalnego. Ja nie widzę najmniejszego powodu, abyśmy się w te wojenki 

ideologiczne w Kielcach wpisywali, bo to będzie jakiś precedens. Za chwilę 

mogą być kolejne, inne wnioski, które nie będą nam tu zupełnie potrzebne, bo 

samorząd nie jest od tego, od rozstrzygania, która religia, czy która ideologia 

jest lepsza, która gorsza, która ma rację.  
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Chcę zwrócić uwagę, panie Robercie, że warunki o których mówiłem, dotyczą 

uchwał. Natomiast stanowiska, rezolucje i wszystkie inne formy wyrażania woli 

Rady, w sensie dokumentu niewiążącego prawnie, nie wymagają tych 

wymogów, które są określone dla uchwał. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Ja również w sprawie Stanowiska przedstawionego przez Radnego Goraja. 

Panie Przewodniczący, mam nadzieję, że pan Radny Goraj, lub pan, jako 

prowadzący obrady, wyjaśnicie precyzyjnie Radnym co to jest ideologia gender, 

o ile w ogóle taka ideologia jest, ponieważ ja o takiej ideologii nie słyszałem. 

Chciałem między innymi usłyszeć odpowiedź na pytanie, czy jeżeli ja rano golę 

nogi to wyznaję ideologię gender, czy też nie. Wiele innych, tego typu pytań 

również mi się nasuwa. Żeby Radni byli świadomi głosowania za Stanowiskiem, 

bardzo proszę, żeby precyzyjnie zostało to wyjaśnione.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Przypominam panie Włodzimierzu, że ja nie jestem autorem ani tego 

Stanowiska, ani wnioskodawcą, więc proszę mnie zwolnić z informacji 

o goleniu nóg.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 

Jeżeli podejmiemy to Stanowisko, jeżeli Rada Miasta podejmie to Stanowisko, 

przepraszam ale jestem zdenerwowana. Nie przypuszczałam, że z taką durnością 

spotkam się na Radzie Miasta w Kielcach. Przez szesnaście lat, to jest pierwsza 

głupia rzecz, aż tak głupia, z którą się spotkałam i niestety nie mogę pohamować 

emocji. Jeżeli podejmiemy to stanowisko, jeżeli Rada Miasta podejmie to 

Stanowisko, to znaczy że podjęłam je również ja. Tak? To ja chciałabym, żeby 

to zaprotokołowano, że ja takiego Stanowiska nie podejmuję, nawet jeżeli zrobi 

to Rada Miasta. Otrzymaliśmy niedawno, ja będąc na Komisji otrzymałam takie 

pismo: Solidarność Radia Maryja, ktoś tam jeszcze, i były podpisy 

mieszkańców. Ja chciałam zwrócić uwagę, że tam prawie nie było kielczan. Byli 

tam mieszkańcy z Leszczyn, Daleszyc z innych miejscowości podkieleckich. Ja 

sobie nie życzę, żeby mieszkańcy z podkieleckich gmin decydowali o tym, jakie 

rezolucje, stanowiska czy uchwały mają podejmować Radni Miejscy. Chciałam 

powiedzieć, panie Przewodniczący, że pod tym Stanowiskiem pan się będzie 

musiał podpisać. Współczuję panu, bez względu na to, jakie pan ma poglądy. 

I czy goli nogi. 
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Chciałbym do pani informacji powiedzieć, że ma pani możliwość nie brania 

udziału w głosowaniu i wtedy wiadomo, że pani, jak to pani nazwała „pod tą 

durnotą” się pani nie podpisuje.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Góźdź 
Wiele emocji, wiele nerwów a chodzi, jakby się ktoś spokojnie wczytał w to 

Stanowisko, chodzi o zachowanie prawa naturalnego. Nic więcej. Więc nie 

potrzeba tyle emocji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Jarosław Karyś 

Panie Przewodniczący, chciałem zwrócić się osobiście do Radnego Wielgusa. 

Panie Radny, rada Miasta nie jest od tego, żeby kogokolwiek edukować ani 

uczyć i objaśniać pojęcia. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, jeżeli nie rozumie tego 

co nasze Stanowisko przedstawia, to jest mi przykro. Możemy sobie to 

wytłumaczyć później. Mogę to panu Radnemu przedstawić w dostępnych 

i przyjaznych słowach, natomiast nie jest to chwila, żeby o tym dyskutować.  

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, panie strażniku, chciałbym poprosić o to, by pan jednak 

dopilnował przestrzegania Statutu, bo ja zabrałem głos zgodnie ze Statutem, 

jako głos przeciwny. Natomiast całą resztę dyskusji, pan po prostu dopuścił do 

tej dyskusji. Prosiłbym, żeby ją skończyć. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Dziękuję. Wobec tego, wszyscy ci, którzy chcą zabierać głos na temat 

Stanowiska, jeżeli ono będzie wprowadzone do porządku obrad, będzie można 

dyskutować. Prosiłbym państwa, żebyście zrezygnowali teraz z chęci zabrania 

głosu na ten temat. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy 

osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach. 

Za   – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

III. Głosowanie wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

o wprowadzenie do porządku obrad Stanowiska Rady Miasta Kielce z dnia 

10 kwietnia 2014 roku wobec działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce 

ideologii gender. 
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Za   – 12 

Przeciw   – 10 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce nie przyjęła wniosku o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Wniosku dotyczącego podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie 

przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w spółce Korona Kielce 

Spółka Akcyjna, nie poddam pod głosowanie. Jeżeli będzie inny wniosek, 

możemy rozmawiać.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Sytuacja jest tak poważna, doniesienia są tak makabryczne. O kwestiach, które 

dzisiaj są rozważana niestety medialnie, badane niestety przez tych samych 

ludzi, dla których Prezes kiedyś był szefem. W takiej sytuacji, jakby 

informowanie państwa o tym, że należy dopilnować aby ta Spółka działała 

zgodnie z prawem, doniesienia, że prawdopodobnie wydatkowanie pieniędzy, 

publicznych, naszych, kielczan jest niezgodne z założeniami i sztuką 

zarządzania spółką. Dzisiaj my, jako Klub, składamy wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad uchwały, która, wyraźnie w ustawie o samorządzie gminnym 

jest zapis, iż Rada może wnioskować i nakazać Komisji Rewizyjnej weryfikację 

czy to jednostek, czy spółek miejskich, czy też pewnych działań konkretnych, 

można je wskazać. Jeżeli nie dopełniamy tych trzydziestu dni, dostarczenia 

uchwały, no wiecie państwo, trudno mówić, w sytuacji kryzysowej, o tym że 

trzydzieści dni będę czekać na reakcję. Jak jest powódź, to się nie czeka 

trzydzieści dni, aż się wysyła jednostki pomocnicze i ratownicze. Teraz mamy 

sytuację kryzysową. Słyszę, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, chyba 

zupełnie bezmyślnie, publicznie informuje, że on nie podda Komisji Rewizyjnej 

tego problemu pod rozwagę. To kto w tym mieście, będzie mógł kontrolować 

wydatkowanie pieniędzy publicznych, wydatkowanie pieniędzy kielczan? 

Uważam, że ta sprawa jest tak ważna, że jeżeli potrzeba, to panie 

Przewodniczący, może pan zamknąć tą sesję teraz, poddać pod komentarz dla 

prawników tą uchwałę, pomyśleć sobie nad nią, przeczytać ją z pięć razy. Jeżeli 

będą uwagi, to ja je poprawię, a później wznowić obrady, albo ogłosić kolejną 

sesję. Może pan to zrobić, jeżeli pan będzie chciał. Ta sytuacja jest kryzysowa 

i uważam, że wymaga działań natychmiastowych, a nie trzydziestodniowego 

odpoczynku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Ja szanuję pani podglądy i pani uwagi. Jednak cały czas mówię, że przedmiotem 

rozważań nie może być uchwała, która jest w dniu dzisiejszym przekazana. To 

po pierwsze. Po drugie, żeby nie było wątpliwości, to poproszę za chwilę radcę 

prawnego, żeby przedstawił pogląd na ten temat, żeby nie było cienia 
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wątpliwości, że to jest moje widzimisię. Gwoli ścisłości, gdy państwo 

przeczytają Regulamin Komisji Rewizyjnej, to wcale nie musimy jej 

zobowiązywać do żadnej kontroli uchwałą. Komisja Rewizyjna z własnej 

inicjatywy może kontrolować to, co jest możliwe w świetle przepisów. Jeżeli 

Komisja Rewizyjna uznaje, że może kontrolować spółkę prawa handlowego, 

komunalną, to niech to próbuje robić. Ja wiem że próbowała to robić i nic z tego 

nie wyszło, dlatego, że przepis wyraźnie o tym mówi, że tego nie wolno robić. 

W związku z tym, przedmiotem uchwały nie może być zmuszanie Komisji 

Rewizyjnej, czy wnioskowanie, żeby Komisja Rewizyjna łamała przepisy 

prawa. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Chciała przypomnieć, że Komisja Rewizyjna, kiedyś podjęła taką heroiczną 

próbę i pan osobiście, skutecznie ją zablokował. To kolejny dowód, że pan jest 

skutecznym strażnikiem, tego panu gratuluję, natomiast nie gratuluję tego 

mieszkańcom naszego miasta. Natomiast, panie Przewodniczący, pan się 

powołuje na opinię prawną, pewnie prawników urzędowych o tym, że Komisja 

Rewizyjna nie może kontrolować spółek miejskich, natomiast w literaturze 

prawniczej i różnych komentarzach ta opinia nie jest już tak jednoznaczna. 

Ustawa jasno mówi, że Komisja Rewizyjna może kontrolować jednostki 

organizacyjne i w wielu komentarzach, wielu prawników uznaje, że bez 

względu na ich status prawny. Trwają dyskusje, czy spółki miejskie, w których 

miasto ma 100% udział i co do tego wielu prawników nie ma wątpliwości, 

nawet uznają prawnicy, że te spółki, w których miasto ma większościowy pakiet 

udziałów, więc jak pan pewnie wie, te komentarze i te opinie są bardzo różne. 

Oczywiście pan się powołuje na tą, która jest dla pana, Rady Nadzorczej i pana 

Prezydenta wygodna.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Ja się powołuję na opinię, która jest dla mnie, jako Przewodniczącego Rady 

Miasta Kielce wiążąca. Jest to opinia prawników miejskich i żadnych innych. 

W związku z tym, ja nie mam możliwości ruchu w tej chwili. Myślę, że państwo 

mnie zrozumieją.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący, może w takim razie skorzystajmy z paragrafu 37, punkt 

6. „Do porządku obrad Sesji, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 1), w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Rada może wprowadzić sprawy i projekty uchwał, 

dla których materiały nie zostały dostarczone zgodnie z terminem określonym 

w ust. 2”. Punkt 7 „W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 2 

Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu Sesji i wyznaczyć nowy termin Jej 
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odbycia.” Punkt 7 „Wniosek o odwołanie Sesji winien być zgłoszony 

Przewodniczącemu na piśmie.” W związku z tym proszę o pięć minut przerwy 

w celu skonsultowania z klubami takiego trybu wprowadzenia bardzo ważnej 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Od razu mówię, że szkoda naszego czasu. Państwo mnie w tej chwili próbujecie 

egzaminować z czytania za zrozumieniem Statutu. To dotyczy uchwał pana 

Prezydenta. Natomiast te uchwały, które zgłaszają Radni i inni niż Prezydent, są 

wyraźnie określone w paragrafie 64 i dalszych. Proszę nie próbować mnie 

egzaminować ze Statutu.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Panie Przewodniczący, zastanawiam się po co my tu wszyscy siedzimy. Niech 

sobie pan Prezydent przegłosuje te projekty uchwał, które dzisiaj są w porządku 

obrad. Może szkoda naszego czasu, skoro jest autorytarne zarządzanie tym 

miastem, jednoosobowe jak cesarz, to po co my jesteśmy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Bez komentarza. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący, nie mogę się zgodzić z tym, co pan powiedział. Jest tu 

wyraźnie napisane, że do porządku obrad, o którym mowa w paragrafie 45. Być 

może się mylę, bo to pan jest autorem, ja również uczestniczyłem w pracach nad 

Statutem i wydaje mi się, że paragraf ten dotyczy ważnych uchwał 

wprowadzonych przez Radnych. Jeżeli mógłbym uzyskać opinię prawną, nawet 

w tej chwili.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Popieram wniosek o przerwę, Radnego Wielgusa, który o to prosił w imieniu 

Klubu PSL. Proszę o wydłużenie tej przerwy do 15 minut. 

 

Radny Mariusz Goraj (z sali) 

Prosiłbym, byśmy jednak wyczerpali listę oczekujących, może po głosie mojej 

skromnej osoby i Radnego Jana Gierady wnioskodawcy zmienią stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Czy chcą państwo wysłuchać jeszcze dwie osoby? Proszę bardzo. 
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Radny Mariusz Goraj 

Ja nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu, żebyśmy podeszli, może to złe 

słowo, może nie powinienem wypowiadać go akurat w tym gremium, ale nieco 

liberalniej do tej propozycji moich kolegów z Klubu Platformy Obywatelskiej, 

wprowadzenia pod obrady sesji tego projektu uchwały. Różnica pomiędzy 

panem Prezydentem i jego służbami a wami, drodzy państwo jest taka, że jeżeli 

pan Prezydent decyduje się poprosić Radę Miasta o wykorzystanie zapisu 

paragrafu 37, punkt 6, do którego odwoływał się mój zacny kolega Radny 

Wielgus, to ja zawsze ten projekt uchwały przed sobą mam. Teraz ja nie wiem, 

czego dotyczy i co zawiera projekt uchwały zaproponowany przez Klub 

Radnych Platformy Obywatelskiej, więc nawet trudno mi jest odnieść się do 

tych propozycji. Ja nie wiem co jest w tej uchwale. Może ona jest z gruntu 

niezgodna z zapisami prawa i Konstytucji, więc dlaczego my ją mamy 

wprowadzać do porządku obrad? Absolutnie podzielam opinię, że sprawa 

Korony musi być rozwiązana gruntownie i definitywnie. Sądzę, że również 

w prywatnym interesie pana Prezydenta jako Wojciecha Lubawskiego, jest to, 

żeby ta sprawa została wyjaśniona. Przedstawcie mi ten projekt teraz, 

wykorzystując przerwę, a ja po tej przerwie będę mógł się odnieść do tego 

projektu, bo póki co to ja go nie mam i nie wiem nad czym mam głosować. 

W odróżnieniu od Stanowiska, które państwo przed chwilą odrzucili, które 

zostało państwu wręczone przed Sesją. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Czuję się źle słuchając wszystkich wywodów na ten temat. Wydaje mi się, że 

nie można robić takiej tu atmosfery, że Bogucki jest za tym, żeby Chojnowski 

był z powrotem powołany na Prezesa, że tam się nic nie dzieje, że wszystkim 

nam zależy na tym, żeby sprawę wyjaśnić, tylko nie Boguckiemu. Na pewno też 

Prezydentowi nie zależy. Ludzie kochani nie tak jest. Prawnicy żyją z różnicy 

zdań, to nie jest Kojów, gdzie Parlament mówi, że od jutra, jak ktoś będzie 

rozdzielał Ukrainę to dostanie zaraz od 3 do 5 lat, tam wszystko jest możliwe. 

Są pewne przepisy i uszanujcie to. Siądźcie na miejscu Boguckiego 

i podejmijcie uchwałę niezgodną z prawem. Ta uchwała będzie niezgodna 

z prawem dzisiaj. Można podejmować stanowiska, można dywagować co by 

było gdyby było, ale nie można podjąć uchwały bo rzeczywiście będzie ona 

nieprawnie podjęta. Nie róbcie z Boguckiego, nie bronię go tu, czy 

z Prezydenta, oszustów, którzy chcą to zataić, schować pod dywan. Proponuję, 

żeby zrobić przerwę i niech radca prawny wystąpi i wytłumaczy. Emocje są 

wskazane na meczu, po meczu i przed meczem. Spółka czy nie spółka, ma być 

porządek. Myślę, że pan Prezydent i pan Bogucki i wszyscy my tu siedzący 

chcemy, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Działa ta Komisja, licho wie co z tej 

kontroli wyjdzie. Też nie wierzę, że idzie do roboty trzech ludzi z miasta, 

z takiego czy innego wydziału, kontroluje i chce zrobić tak, żeby ta kontrola 

była fałszywa. Jak ma być źle przeprowadzona kontrola, to lepiej jakby jej 
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wcale nie było. Dlatego proponuję się zastanowić i niech przyjdzie tu radca 

prawny. Dajcie spokój Boguckiemu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Mamy sytuację patową. Wszyscy są zaniepokojeni losem Korony i chcą ją 

wyjaśnić. Ze względów formalnych, dzisiaj, podobno, mówię podobno 

ponieważ nie jestem ekspertem w tej materii, nie możemy podjąć uchwały, która 

by dała możliwość, aby Komisja Rewizyjna włączyła się w sprawy wyjaśniania 

tego. Ponieważ pan Prezydent podjął działania zmierzające do wyjaśnienia tej 

kwestii, myślę, że panu Prezydentowi zależy na tym, aby to było transparentne 

i z tego co wiem, pan Prezydent ma możliwość zgłaszania projektów. Jeżeli pan 

Prezydent zgłosiłby taki projekt, który odpowiada duchowi projektu 

przygotowanego przez Platformę Obywatelską, myślę, że ze względów 

formalnych nic nie stałoby na przeszkodzie. Pan Przewodniczący nie miałby 

problemy, czy to jest formalne, czy nie formalne i myślę, że stałoby się zadość 

oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, Rady i myślę że również pana 

Prezydenta, żeby tą sprawę wyjaśnić przy otwartej przyłbicy. Chcę jeszcze 

przypomnieć jedną historię, mianowicie pan Prezydent tu, na tej sali kiedyś 

mówił, że w imieniu Rady, nasz kolega Dariusz Kozak będzie brał udział przy 

podpisywaniu umów, które podpisuje Korona ze zleceniodawcami 

zewnętrznymi. Myślę, że to jest jedyne optymalne rozwiązanie i w tej chwili 

ruch po stronie pana Prezydenta.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki ogłosił 

piętnastominutową przerwę, do godziny 10.23.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

wznowił obrady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Proszę o sprawdzenie listy obecności. Na sali jest obecnych 21 osób. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Po przerwie, na podstawie paragrafu 37, punkt 6 wnoszę wniosek o rozszerzeniu 

porządku obrad sesji w dniu 10 kwietnia 2014 roku o uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kielce kontroli 

w spółce Korona Spółka Akcyjna. Wniosek na piśmie przekazuję panu 

Przewodniczącemu.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 
Poproszę o zabranie głosu radcę prawnego, na temat wniosku i projektu 

uchwały. Chciałem przypomnieć Klubowi Platformy Obywatelskiej, że ja też 
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jestem Radnym i mimo, że wszystkim Radnym dostarczono kopię tej uchwały to 

ja tej uchwały do tej pory nie mam. 

 

Pani Elżbieta Niebudek, Radca Prawny, Wydziału Prawnego Urzędu 

Miasta 

Potwierdzam to, co powiedział pan Przewodniczący, że paragraf 37 ustęp 6 

dotyczy uchwał, które są wprowadzane na sesję przez pana Prezydenta. 

Natomiast odnośnie kwestii możliwości kontroli spółek gminnych, wszelkich, 

przez Komisję Rewizyjną, wyrażam pogląd, że taka kontrola w świetle 

obowiązujących przepisów jest niedopuszczalna. Na ten temat wypowiadało się 

wielu przedstawicieli doktryny i różnych radców prawnych. Ja takie dokumenty 

posiadam. Jeśli chcecie państwo, mogę je zacytować częściowo żeby nie 

przedłużać, ponieważ są one obszerne. Mogę też zaproponować skopiowanie 

tych dokumentów i przedstawienie państwu. Zależy to od państwa woli. Jeżeli 

będzie wola taka, żeby przedstawić skrótowo, to ja to zrobię. Jeśli nie, to 

skopiuję je i przedłożę Radnym. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Pani mecenas, przyznam, że ta odpowiedź zupełnie mnie, a pewnie też innych 

radnych, nie zadowala. Paragraf 37, punkt 1 odwołuje się do paragrafu 35, ustęp 

1, punkt 1. Pani zupełnie nie wyjaśniła i nie odniosła się do innych aspektów 

Statutu, dlaczego ten paragraf 37, punkt 6 odnosi się wyłącznie do uchwał 

składanych przez pana Prezydenta. Ja takiego związku nie widzę. Bardzo 

proszę, gdyby pani mogła szerzej ten problem wyjaśnić.  

 

Pani Elżbieta Niebudek, Radca Prawny, Wydziału Prawnego Urzędu 

Miasta 

Jest taki układ, że nie można tego ustępu szóstego czytać w oderwaniu od całego 

paragrafu 37, który po kolei określa w jaki sposób zwoływana jest Rada, przez 

kogo, w jakim terminie, jakie są obowiązki Radnych, w jaki sposób uchwały 

będące przedmiotem sesji są umieszczane w jej porządku itd. Natomiast 

odnośnie inicjatywy uchwałodawczej, tryb opisany jest w paragrafie 65. Dlatego 

jest to mój pogląd. Można się z tym poglądem nie zgadzać. Ja akurat taki pogląd 

reprezentuję. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, ale dalej nie wyjaśnia pani istoty 

rzeczy. Chociażby przeczytam paragraf 65 punkt 1: „Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje: 

1) Prezydentowi, 

2) Komisjom, 
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3) Klubom, 

4) grupie co najmniej 3 Radnych, 

5) Przewodniczącemu, 

6) grupie co najmniej 2000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do 

organów Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2, na zasadach i w trybie określonych 

przez Radę w odrębnej uchwale.” 

Wrócę jeszcze raz, pani mecenas do paragrafu 37, punkt 6: „Do porządku obrad 

Sesji, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 1), w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Rada może wprowadzić sprawy i projekty uchwał, dla których 

materiały nie zostały dostarczone zgodnie z terminem określonym w ust. 2.” 

Przecież to jest jasne. 

 

Pani Elżbieta Niebudek, Radca Prawny, Wydziału Prawnego Urzędu 

Miasta 

Szanowny panie Radny, to jest tylko moja opinia, możecie się państwo z nią nie 

zgodzić. Może inny radca prezentować inną opinię. To jest moja opinia w tym 

zakresie.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący, czy wygłoszona przez panią mecenas opinia 

uniemożliwia przegłosowanie tego wniosku? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Dla mnie, wiążące jest to, co powiedziała radca prawny i tyle mam do 

powiedzenia. Ja nie będę się mądrzył na temat tego, czy to jest dobrze czy źle. 

Jest dla mnie wiążące. Ważniejsza dla mnie nie jest proceduralna przeszkoda, 

chociaż ona też jest ważna, ale to co powiedziała pani mecenas wcześniej, że nie 

ma możliwości kontroli spółek komunalnych przez Radę. To jest clue sprawy. 

Jeżeli treść uchwały, a taka jest zobowiązuje Komisję Rewizyjną do kontroli 

spółki komunalnej, to jest to wniosek bezprzedmiotowy, według mnie i nawet 

nie zamierzam poddawać go pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu pan Jarosław Machnicki 

Ja chciałem tylko powiedzieć, że pani radca powiedziała, że to jest jej opinia 

i ma przedstawić opinię dotyczące tych wszystkich rzeczy na piśmie. Bardzo 

będziemy ciekawi, bo my też mamy inne opinie, które nie uniemożliwiają tej 

rzeczy. W związku z tym, teraz nastąpił spór prawny. Jeżeli spór prawny, albo 

też interpretacja wydaje się w pewien sposób dowolny, dotyczy naszego statutu, 

to chyba pora się zastanowić czy nie warto jednak spróbować przegłosować, 

a pan Przewodniczący zrobi co chce.  
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Ja rozumiem, że są inne opinie, natomiast ja już mówiłem raz i jeszcze raz 

powtórzę, dla mnie, wiążącą opinią jest opinia radców prawnych tego urzędu.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Ja jeszcze raz zwracam się do pana Prezydenta, przed przerwą zwracałem się 

z wnioskiem, propozycją, prośbą o to, aby pan Prezydent rozwiązał ten pat 

formalno – prawny. Ja nie wątpię w to, tak jak wcześniej mówiłem i teraz to 

podkreślam, że pan Prezydent tą sprawę chce wyjaśnić do końca. Sprawę 

Korony, nadużyć, które tam mają miejsce, czy prawdopodobnych nadużyć, bo 

tego też nie wiemy. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz, na tej sali pan Prezydent 

zadeklarował, że w trakcie podpisywania kolejnych umów przez Klub Korona 

będzie uczestniczył w tych pracach Radny Dariusz Kozak. Panie Prezydencie, 

w czym jest problem, żeby teraz pięciu Radnych, członków Komisji Rewizyjnej, 

przedstawicieli każdego Klubu zajęło się tą sprawą. Żeby pana wsparli w tym, 

a równocześnie, żeby sprawa została raz wyjaśniona na rzecz Rady, 

mieszkańców i myślę, że pana, panie Prezydencie. Chyba, że pan ma coś do 

ukrycia, to wtedy ja rozumiem pana stanowisko, że pan nie podejmuje żadnych 

działań. Natomiast jeżeli pan chce wyjaśnić tą sprawę, liczę że pan złoży taki 

wniosek i sprawa zostanie rozwiązana.  

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

Rozumie, że ta inicjatywa pana żeby ja złożył ten wniosek ma na celu 

rozwiązanie problemu procedury wprowadzenia uchwały, ale nie zmienia to 

istoty rzeczy, co do tego czy Rada może kontrolować spółki. Ja mam tych 

samych radców prawnych, których mam obowiązek słuchać.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki poddał pod 

głosowanie porządek obrad. 

Za   – 14 

Przeciw   – 8 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

20 marca 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 
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6. Raport z realizacji uchwały Nr XXXI/722/2008 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Kielce na lata 2009-2013. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok (z autopoprawkami nr 1 i nr 2); 

3) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 3 

w Kielcach; 

4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; 

5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci 

posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia 

mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w postaci dożywiania; 

6) w sprawie przyjęcia Porozumienia na rzecz współpracy przy realizacji 

projektu systemowego pn. „Działanie szansą na przyszłość” zawartego 

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach 

a Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach; 

7) w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom 

zagrożonym eksmisją w Kielcach (z autopoprawką); 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania 

własnego gminy dotyczącego administrowania i zarządzania 

cmentarzami komunalnymi w Kielcach; 

10) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich (dz. nr 1290/16); 

11) w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Na Stole; 

12) w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Sukowskiej; 

13) w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego; 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Bęczkowskiej; 

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/23); 

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/68); 
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17) w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Kryształowej; 

18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Kazimierza Kaznowskiego oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. 1 Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy; 

20) w sprawie przejęcia przez Gminę Kielce od Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Kolejowego w Kielcach, nieruchomości lokalowych 

znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Kielcach przy 

ulicy Równej 14b; 

21) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej (dz. nr 573); 

22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Gwarków oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach 

al. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

24) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz 

z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki, w trakcie obrad 

zmienił kolejność projektów uchwał w porządku obrad. Punkt 7.7 podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom 

zagrożonym eksmisją w Kielcach (z autopoprawką) został przesunięty na punkt 

7.4. 

 

Do pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 20 marca 2014 r. 

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

uwag do tego protokołu. 
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Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr LVIII/2014 z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 20 marca 2014 r. 

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń majątkowych 

uprzejmie przypominam, że stosownie do przepisów art. 24 h ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, radni składają 

przewodniczącemu rady gminy oświadczenia majątkowe wraz z kopiami 

swojego zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 

poprzedni – w dwóch egzemplarzach. 

Oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi według stanu na 

dzień 31 grudnia 2013r. należy złożyć Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce 

lub nadać w placówce pocztowej do dnia 30 kwietnia 2014r. 

Mając na uwadze fakt, iż złożone przez Państwa oświadczenie majątkowe 

zostanie poddane analizie również poprzez porównanie z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń oraz będzie ujawnione na podmiotowej stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Miasta Kielce, uprzejmie 

proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zgodne z prawdą, staranne oraz 

rzetelne ich wypełnienie, jak również: 

 wypełnienie wszystkich rubryk oświadczenia, 

 niepozostawianie pustych rubryk oraz wpisywanie każdorazowo 

w sytuacji uzasadnionej – wyłącznie zwrotu „nie dotyczy”, 

 składanie jednobrzmiących egzemplarzy oświadczeni majątkowego,  

 wskazanie na początku dokumentu informacji o panującym między 

małżonkami ustroju majątkowym lub każdorazowe określenie 

przynależności poszczególnych składników majątku do majątku 

odrębnego osoby składającej oświadczenie lub do majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową, 

 wskazywanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą. 

Równocześnie zwracam uwagę, iż w przypadku złożenia oświadczenia 

majątkowego wypełnionego przy użyciu komputera lub przez inną osobę, 

składający oświadczenie powinien podpisać się na każdej stronie dokumentu. 

Podobnie w przypadku składania oświadczenia w postaci kserokopii, każda 

strona kserokopii musi być opatrzona oryginalnym podpisem składającego 

oświadczenie. Mam nadzieję, że wykorzystanie powyższych uwag przyczyni się 

do sprawnej i właściwej realizacji obowiązków nałożonych na radnych w tym 

zakresie. 
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Informuję, że sesja Rady Miasta Kielce w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu Radnego odbędzie się w dniu 5 maja 2014 roku o godzinie 15.00. 

Interpelacje między sesjami złożyła Radna Joanna Winiarska. 

 

Do pkt. 5 

 

Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 

 

„INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 20 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.) 

 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 20 marca 

2014 r. wydałem: 

 

I.  39 zarządzeń dotyczących: 
1. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok – 

Nr 104/2014,
 

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

– 
Nr 99/2014, 

 
3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
Nr 88/2014, 

 
Nr 100/2014, Nr 105/2014

, 
4. zasad w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych na realizację 

wydatków w kwocie co najmniej 10.000 zł w Urzędzie Miasta Kielce oraz 

jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce – 
 Nr 107/2014, 

  

5. przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów Miasta Kielce dla 

absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie – 
Nr 98/2014, 

  

6. przyznania w 2014 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce  – 
 Nr 109/2014, 

  

7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok: 

a) Biura Wystaw Artystycznych  – 
 Nr 113/2014, 

  

b) Muzeum Zabawek i Zabawy  – 
 Nr 114/2014, 

  

c) Kieleckiego Centrum Kultury – 
 Nr 115/2014, 

  

d) Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”– 
 Nr 116/2014, 

  

e) Muzeum Historii Kielc – 
 Nr 117/2014, 

  

f) Domu Środowisk Twórczych – 
 Nr 118/2014, 

  

g) Domu Kultury „Zameczek”– 
 Nr 119/2014, 

  

h) Miejskiej Biblioteki Publicznej  – 
 Nr 120/2014, 

  

i) Kieleckiego Teatru Tańca – 
 Nr 121/2014, 

  

w Kielcach 

8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 maja 

2014r. do 31 października 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne 
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podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej – 
Nr 110/2014, 

  

9. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania 

korespondencyjnego– 
Nr 108/2014, 

  

10. warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu 

przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego 

przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  w 2014 

r.– 
Nr 123/2014, 

  

11. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kieleckiego Parku 

Technologicznego – 
Nr 87/2014, 

 

12. ustanowienia zasad prowadzenia prac i nadzoru nad opracowaniem, 

wdrożeniem   i utrzymaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

(GIS)jako narzędzia wspierającego zarządzanie zrównoważonym 

rozwojem i środowiskiem miasta Kielce – 
Nr 111/2014, 

  

13. określenia standardów dworców autobusowych oraz stawek opłat za 

korzystanie z nich przez przewoźników i operatorów – 
Nr 85/2014, 

  

14. powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu 

wykonywania transportu drogowego taksówką – 
Nr 101/2014, 

  

15. powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski 

o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce – 
Nr 112/2014, 

  

16. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie wydzielenia  z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce 

lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
 Nr 102/2014,

 

b) w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy na 

zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych opuszczających 

pieczę zastępczą oraz sposobu realizacji tej pomocy – 
 Nr 103/2014, 

  

c) w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce
  
 – 

 

Nr 106/2014,
 

d) w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce  

i Urzędu Miasta Kielce – 
Nr 122/2014,

 

17.  wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Hutniczej – 
Nr 86/2014

, 

b) Osobnej – 
Nr 97/2014

, 

18.  wydzierżawienia gruntu położonego w: 

a) Grabowcu, gmina Chmielnik oraz Lisowie gmina Morawica – 
Nr 89/2014,

 

b) Grabowcu,  gmina Chmielnik – 
Nr 90/2014,  Nr 92/2014,  Nr 94/2014,  Nr 95/2014,  

 

c) Obicach, gmina Morawica – 
Nr 91/2014,  Nr 93/2014,  

 

d) Lisowie gmina Morawica – 
Nr 96/2014,  

 

II. 2 decyzje i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  



 23 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 24 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Panie Prezydencie, wszyscy wiemy, że powołał pan specjalną Komisję do 

kontroli działalności pana Prezesa Chojnowskiego, ostatniej czteroletniej 

działalności w spółce Korona Kielce. Bardzo bym pana prosiła, żeby pan podał 

personalny skład tejże Komisji. Jednocześnie dołączam bardzo gorący apel do 

pana Prezydenta, żeby zachować maksymalną transparentność i może wybić 

niektórym wątpiącym Radnym argument z ręki. Bardzo proszę panie 

Prezydencie, żeby do składu tej Komisji dołączyli Radni, przedstawiciele 

każdego z Klubów zasiadających w Radzie Miasta Kielce. Jeszcze jedna rzecz, 

panie Prezydencie, od kiedy jestem Radną, i słuchając pana opinii o sobie, 

o innych Radnych, przyzwyczaiłam się, że trzeba mieć grubą skórę. Natomiast 

wczorajsze słowa, które pan Prezydent wypowiedział, bardzo mnie dotknęły 

i chyba nawet gruba skóra, którą zdążyłam przywdziać, tak naprawdę nie 

powstrzyma mnie przed wyrażeniem swojej opinii na ten temat. Wczoraj Radni 

Platformy Obywatelskiej zrobili konferencję prasową, na której wyrazili swoją 

troskę i zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w spółce Korona Kielce. Pana 

komentarz do tej konferencji prasowej brzmiał następująco: „ Hieny poczuły już 

świeżą krew.”. Myślę, że jest pan dżentelmenem i zachowa się jak dżentelmen. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Panie Prezydencie, przez wiele lat swojej kadencji chyba pokazałem, że staram 

się nie zajmować sprawami, które są mało ważne z punktu widzenia 

funkcjonowania Miasta i aby nie były wykorzystywane do tak zwanej 

działalności politycznej, ale tym razem również moja granica została 

przekroczona i nie mogę przymykać oczu na to co się dzieje w tej chwili 

w Klubie Korona Kielce. To, co się stało wygląda na to, że stało się poprzez 

brak jakiejkolwiek kontroli ze strony pana panie Prezydencie, ze strony Rady 

Nadzorczej i organów kontroli Urzędu Miasta. Ja wcześniej w swojej 

wypowiedzi pokazywałem państwu, jaki jest mniej więcej mechanizm. Te same 

osoby, które znają się doskonale zarządzają Klubem, zasiadają w Radzie 

Nadzorczej i kontrolują ten Klub. W żadnym przedsiębiorstwie taka struktura 

nie mogła by istnieć. Rada Nadzorcza powinna być ciałem zupełnie 

niezależnym i nie związanym z funkcjonującą spółką. Myślę, że to jest 

podstawowa przyczyna, w tej chwili, tych „afer”, które wychodzą, czy wyjdą. 

Dlatego nie tylko mój apel, ale również apel innych klubów o to, żeby jeżeli pan 

uważa, że nie jest to zgodne z prawem, aby Komisja Rewizyjna kontrolowała 

ten Klub, proszę powołać poszczególnych Radnych. Myślę, że tu nie ma 

żadnego konfliktu prawnego, co do takiej procedury. Proszę powołać Radnych, 
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ale jako zwykłych obywateli, którzy są specjalistami w przeróżnych dziedzinach 

aby pana wspomogli, aby było to wszystko jasne, transparentne, przejrzyste. 

Niestety obawiam się, że to co media podają, jest tylko wierzchołkiem góry 

lodowej. 

Panie Prezydencie, druga sprawa, która niestety mnie bardzo niepokoi. 

Mianowicie, odbył się niedawno konkurs na stanowisko Dyrektora Wydziału 

Spraw Obywatelskich. Proszę mi wierzyć, że mam ogromne wątpliwości 

w uczciwe zasady tego konkursu. Otóż wygrała osoba, nie będę się posługiwał 

nazwiskami, która doprowadziła na skraj bankructwa poprzednią firmę, w której 

pracowała, a w której krótki czas jestem w Radzie Nadzorczej. Ma pan tam 

również swojego przedstawiciela i dziwię się, że nie zasięgnął pan opinii na 

temat działalności tej osoby i powierzył jej tak istotne stanowisko w strukturach 

Urzędu Miasta.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda (z sali) 

Pan Prezydent powinien się odnieść, bo mamy dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Już kiedyś państwu to mówiłem. Pytanie jest, jeżeli nie ma inicjatywy do 

odpowiedzi, to jest jasne, że pan Prezydent nie chce pani na ten temat 

odpowiedzieć.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda (z sali) 

To jest bardzo jasne. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Żeby nie było wątpliwości, to jeszcze raz powiem, że tak to jest. 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Raport z realizacji uchwały Nr XXXI/722/2008 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Kielce na lata 2009-2013 był od dłuższego czasu zawieszony na stronie Rady 

Miasta. Jeżeli ktoś z państwa ma pytania do tego Programu to proszę zgłosić 

wątpliwości i pytania. Nie widzę i nie słyszę. 

 

Do pkt. 7.1 i 7.2 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak zarekomendowała następujące 

projekty uchwał: 
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 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026; 

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

Projekt uchwały zmieniający zapisy budżetu Miasta Kielce na 2014 rok 

dokonuje następujących zmian: 

Zwiększa plan dochodów budżetu miasta o 751.636 zł, na kwotę tego 

zwiększenia składa się: 

 zwiększenie planu dochodów bieżących o 1.388.164 zł 

 zmniejszenie planu dochodów majątkowych i 636.528 zł. 

Projekt zakłada również zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Kielce 

łącznie o 3.818.757 zł, na zwiększenie to składa się: 

 zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.426.083 

 zwiększenie plany wydatków majątkowych o 2.392.674 zł. 

Zapisy zakładają także zwiększenie planu przychodów o 3.067.121 zł. Projekt 

dokonuje zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 roku, zmiany 

w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 

roku. Dokonuje zmian przychodów i kosztów samorządowego zakładu 

budżetowego oraz zmian w planie dochodów, wydatków wydzielonych 

rachunków oświatowych jednostek budżetowych.  

Przyjęcie projektu uchwały wraz z dwiema autopoprawkami spowoduje, że 

deficyt miasta wyniesie 149.355.318 zł i w planie zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 

117.157.571 zł oraz z wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu 

Miasta w wysokości 32.197.747 zł. 

Zmieniają się również przychody budżetu, które wynoszą 186.177.608 zł oraz 

rozchody, które od tej chwili wynoszą w planie budżetu na rok bieżący 

36.822.290 zł. Jest to konsekwencja zmian, o które wnoszę w proponowanej 

uchwale wraz z dwiema autopoprawkami. 

W związku z tym, że większość zmian, jakie zawiera projekt uchwały 

zmieniającej budżet na 2014 rok powoduje zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta na lata 2014-2026, bardzo proszę również o ujęcie tych 

zmian w projekcie zmieniającym WPF wraz z autopoprawką. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Pani Skarbnik, wiele się dzieje, na każdej sesji głosujemy zmiany w projekcie 

budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest wiele tabelek, wiele 

informacji i myślę, że to są bardzo istotne informacje dla Radnych, natomiast 

nie każdy ma czas, nie każdy ma umiejętności, żeby te wszystkie tabelki 

analizować. Chodzi mi o część opisową do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Możemy tam przeczytać informację odnośnie długu zaciągniętego na 2013 rok. 

Natomiast ja mam pytanie, dlaczego w tej części opisowej nie ma informacji na 
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temat planowanego długu do zaciągnięcia na 2014 rok, który się zmienia? 

Dlaczego nie ma tam informacji dotyczącej obsługi długu też na ten okres? 

Jeżeli pani mogłaby nam te informacje podać, bo myślę, że jest pani w stanie, 

a równocześnie prośba, żeby te informacje, przecież to są tylko dwie wartości 

liczbowe, żeby te wartości się tam znajdowały.  

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 
Sytuacja z WPF jest taka, że my musimy go sporządzać dokładnie według 

wymagań, jakie są w ustawie. Mało tego, nawet tabele, jak państwo 

zauważyliście, w których prezentujemy przedsięwzięcia majątkowe i bieżące, 

one się bardzo zmieniły w porównaniu z tym, jakie były w ubiegłym roku. Choć 

nam się to nie podoba, bo prezentowane są w sposób inny aniżeli ubiegłoroczny, 

który w naszej opinii był bardziej przejrzysty, dlatego nie podajemy, a podajemy 

tylko te informacje, które są wymagane właśnie przez ustawę. Mało tego, jest 

taki program BESTIA, który dokładnie mówi o tym, jak powinniśmy 

prezentować WPF, ponieważ on jest wysyłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej a stamtąd do Ministerstwa Finansów. Natomiast zawsze, panie 

Radny, jeżeli będzie taka potrzeba, ja w każdej chwili mogę państwa 

informować o tym, jakie jest planowane zadłużenie Miasta na dany rok. Mogę 

również państwu mówić i to się staram robić, jak będzie pokrywany deficyt. 

Wychodząc z odpowiedzią na pana pytanie chciałabym państwu przypomnieć, 

że w stosunku do planowanego zadłużenia na ten rok, na koniec 2014 roku, 

jakie jest w uchwale, zmieniło się na korzyść dla naszego miasta, dlatego że już 

w styczniu bieżącego roku udało nam się spłacić raty kredytów, które 

przypadały na ten rok, ale również mogliśmy spłacić raty kredytów, które 

przypadały na kolejne lata, tych kredytów, które w naszej ocenie były 

najdroższe. Spłaciliśmy kredytem, który był bardzo konkurencyjny w stosunku 

do tych, o których mówię, na rok 2015, 2016 i nawet część 2017 roku. 

Pozwoliło to nam żeby zrezygnować z zapisanej w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na 2014 rok konsolidacji kredytów, czyli zaciągnięcia kredytu, który 

miałby służyć właśnie temu celowi – spłaty kredytów. Na dzisiaj, zadłużenie 

nasze wynosi około 505,5 miliona złotych. Trzeba powiedzieć tak, jeżeli 

weźmiemy pod uwagę fakt, jeżeli te planowane kredyty, które dzisiaj na koniec 

bieżącego roku rzeczywiście zostaną zaciągnięte, to będzie to o około 140 

milionów złotych więcej. Natomiast my dzisiaj nie mówimy, bo tak jak pan 

Radny zauważył budżet jest bardzo płynnym narzędziem i w międzyczasie się 

pokazują różne zjawiska, czy rzeczy, które są pozytywne bardzo, chociażby 

z tego powodu, że możemy zrezygnować z zaciągania kredytów, albo również 

takie, które powodują, że z różnych powodów z realizacji kolejnych 

przedsięwzięć dla miasta powinniśmy te kredyty zaciągnąć w wyższych 

kwotach aniżeli zaplanowane, pod warunkiem, że oczywiście one nie zaburzą 

płynności finansowej miasta.  

 



 27 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Pani Skarbnik, dziękuję bardzo za wyczerpującą informację, natomiast ja 

jeszcze pytałem o koszty obsługi zadłużenia. Nie wiem, być może pani nie 

pamięta w tym momencie. Ja sobie to policzyłem, ale ja bym prosił, żeby taka 

informacja, nie wiem, może jako dodatkowa, żeby taka informacja, bo to jest 

istotne, koszt obsługi długu. Załóżmy, zadłużenie się zmniejsza, ale odsetki 

jakoś narastają. Te dwie informacje, jako takie podsumowanie króciutkie, 

myślę, że jest to do zrobienia.  

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 

Oczywiście. Chcę powiedzieć, że jak się zmniejsza zadłużenie, zmniejszają się 

również odsetki, zatem zmniejsza się również koszt obsługi. Państwo też wiecie, 

że koszt obsługi jest bardzo zależny od tego, jak się kształtują takie wskaźniki 

jak WIBOR, czy WIBID na rynku finansowym. My dzisiaj możemy 

powiedzieć, że są bardzo korzystne w stosunku do planowanych, ale my 

uwzględniliśmy je już w planie budżetu na 2014 rok, w jakiejś części, dlatego, 

że przyjęliśmy pewne założenia, że na przykład w ostatnim kwartale 2014 roku 

WIBOR się podniesie. Dzisiaj słyszałam w radio, że jakiś reprezentant Rady 

Polityki Pieniężnej wypowiadał się w ten sposób, że pierwsze korekty powinny 

być w pierwszym kwartale 2015 roku, ale już na koniec WIBOR ma być 4,5, 

przy dzisiejszym 2,5. To są tak płynne rzeczy. Wczoraj byłam na konferencji, 

gdzie z humorem autorytety mówiły o ewentualnych pomysłach na to, jak się 

będzie kształtował rynek finansowy na przykład za dwa lata. O takich sprawach 

informujemy na każdym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Mówimy 

o tym, jakie jest zadłużenie, odpowiadamy też na pytania związane z finansami 

miasta, więc jeśli będzie takie życzenie, żeby również to robić na sesji, 

będziemy to robić. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Pytanie, może dość szczegółowe, nie wiem czy pani będzie w stanie 

odpowiedzieć. W uchwale budżetowej jest zapis o przeznaczeniu 60.000 zł na 

ulicę Świętego Stanisława Kostki. Jakie to jest konkretnie zadanie? 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 
Środki te są przeznaczone na dokumentację projektową. Przypomnę państwu, bo 

tam jest taki zapis, że wprowadzamy do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i w 2015 roku jest kolejne około 270.000 zł. Zadanie ma w planie realizację 

w późniejszym roku tej ulicy. 
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Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Chciałam dopytać, ja wiem, że to nie jest pytanie do panie, chciałam dopytać 

konkretnie o tą inwestycję, dokumentacja projektowa na co? Na przebudowę 

ulicy Świętego Stanisława Kostki? Tam był też taki niuans, że kwestia dojazdu 

do? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Dojazdu do ulicy Zielińskiego. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Czyli nie przebudowy ulicy Świętego Stanisława Kostki? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Przebudowa i dojazd. 

 

Skarbnik Miasta pani Barbara Nowak 

Sięgnę do wniosku. Rzeczywiście jest tak jak powiedziałam. 60.000 zł w tym 

roku, 270.000 zł w 2015 roku. Przeczytam wniosek: „Wąska ulica o nawierzchni 

brukowej, brak w niej odwodnienia, oświetlenie w złym stanie technicznym. 

Droga ta stanowi dojazd do między innymi budynku szkół ponadpodstawowych. 

Dodatkowo połączenie drogi z ulicą Zielińskiego poprzez wybudowanie odcinka 

nowej drogi, co powinno usprawnić komunikację w tym rejonie.” 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026. (pkt. 7.1): 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026. 

 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2014 rok. (pkt. 7.2): 
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Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok. 

 

Do pkt. 7.3 
 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Mieczysław Tomala 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu 

Samorządowemu nr 3 w Kielcach. 

Propozycja została zgłoszona przez dyrektor Przedszkola Nr 3 na Barwinku, 

Radę Rodziców i Radę Nauczycieli. Na patrona zaproponowano Robinsona 

Crusoe. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1040/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 3 

w Kielcach. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 
Proszę pana Marka Scelinę o zarekomendowanie czterech uchwał. Informuję, że 

jako pierwsza będzie przedstawiany projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach 

z autopoprawką. Jest to zmiana w stosunku do tego co zostało zapisane 

w porządku obrad przyjętym na posiedzeniu Konwentu. 

 

Do pkt. 7.4 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu i zasad 

udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach (z autopoprawką). 

Poprosiłem o zmianę kolejności, gdyż w mojej opinii akurat ta uchwała jest 

chyba najważniejsza spośród tych, które będę miał zaszczyt państwu 

rekomendować. 
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Projekt dotyczy propozycji przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy 

osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach. Dotyczy osób, które są 

mieszkańcami zasobu miejskiego, będącego w zarządzaniu Miejskiego Zarządu 

Budynków. Znajdujemy się w takiej sytuacji, że około 1350 osób, mieszkańców 

Kielc, znajduje się w takiej sytuacji, że nie płaci na bieżąco czynszów i znajduje 

się w sytuacji, która może na końcu doprowadzić do niezwykle trudnych ich 

życiowych problemów. Ten pomysł to nie jest autorki, kielecki pomysł. Myśmy 

przygotowywali się wspólnie z Miejskim Zarządem Budynków do propozycji 

tej uchwały również w ten sposób, że odwiedzaliśmy miasta, które tego typu 

programy już realizują. One zostały wymyślone na Śląsku. Pierwszym miastem, 

które już sześć lat temu wprowadziło taką uchwałę i takie rozwiązania jest 

Jaworzno. Po to to robiliśmy, żeby po pierwsze ocenić jak dużym 

zainteresowaniem tego typu program może się cieszyć, czyli z jak wieloma 

przyszłymi kontrahentami możemy mieć do czynienia? Oczywiście liczba 1350 

osób, rodzin, to bardzo dużo i to budziło pewne nasze wątpliwości. 

Jaka jest istota rzeczy? Proponujemy aby umożliwić korzystanie z pomocy 

w postaci umorzenia 85% zadłużenia, powstałego rzecz jasna przed podjęciem 

tej uchwały, przed uprawomocnieniem się tej uchwały, to jest istotne, dlatego że 

takie postawienie sprawy, absolutnie uniemożliwia ewentualne wyhodowanie 

takiego długu. Będziemy mówili wyłącznie o zadłużeniach, które już w tej 

chwili istnieją. Te 85% zadłużenia będzie można umorzyć, pod bardzo ścisłymi 

i starannie w mojej opinii opisanymi warunkami. Pierwszy warunek, to jest 

warunek płacenia przez co najmniej 24 miesiące, czyli przez dwa lata, na 

bieżąco czynszu. Drugi warunek, równie ważny, to poddanie się, zgłoszenie 

akcesu, przyjęcie bardzo wielu warunków, które będą zapisane w tak zwanym 

kontrakcie socjalnym z ośrodkiem pomocy społecznej, który to kontrakt, te 

warunki szczegółowo określi. One będą się odnosiły do sytuacji życiowej, 

sytuacji, która w naszej opinii spowodowała to, że powstały zadłużenia. Jednym 

słowem, najprościej mówiąc, osoby starające się o umorzenie będą musiały 

podjąć pracę, będą musiały podjąć pracę, czy w postaci robót publicznych, czy 

w postaci prac społecznie użytecznych, czy też kontynuując taką formę, która 

już od dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam jest wspólnie z Miejskim Zarządem 

Budynków prowadzona, czyli wziąć udział w tak zwanym programie Praca za 

czynsz, co się w tej chwili, w naszych warunkach przekłada na to, że część ludzi 

odpracowuje zadłużenia czynszowe, poprzez na przykład sprzątanie bloków. 

Tych narzędzi jest dużo. Tych narzędzi motywujących ludzi do zajęcia się 

swoimi sprawami, ale również powodującymi, że mają napływ gotówki, są to 

narzędzia, które na szczęście nie obciążają wprost budżetu miasta, bo są 

w gruncie rzeczy pozyskiwane z zewnątrz, głównie z Krajowego Funduszu 

Pracy. Teraz wrócę do kwestii związanej z ilością osób, czy rodzin, które w tych 

miastach, wcześniej decydujących się na takie rozwiązanie zgłosiło się do 

projektu. To nie są duże ilości. W Jaworznie, przez sześć lat trwania tego 

projektu to jest 130 osób. Pytanie dlaczego? Dlatego, że warunki są naprawdę 
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trudne. Dwa lata to dużo. Bieżące płacenie czynszów też jest to problem, i tak 

naprawdę to ten projekt dotyczy ludzi, którzy są autentycznie zmotywowani. 

Autentycznie chcą wyjść z jakiegoś zakrętu i dlatego przyjmują wyciągniętą 

pomocną rękę, w tym przypadku rękę miasta. Może być oczywiście pytanie jaki 

to ma sens, czy nie będzie przypadkiem tak, że po zakończeniu udziału, 

przypominam dwa lata w tym przedsięwzięciu, ludzie nie popadną ponownie 

w tego typu tarapaty? Oczywiście nikt gwarancji nie da, że tak się nie stanie. 

Natomiast w sferze takich twardych faktów, trzeba sobie uświadomić jedną 

rzecz, otóż osoba, która ma zadłużenie czynszowe, nie może korzystać 

z dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy to są naprawdę dosyć duże, 

gwarantowane ustawowo pieniądze, które jednak ustawiają człowieka trochę 

inaczej w tej sytuacji. Myślę, że najmniej istotnym jest i chyba pan Dyrektor 

Miejskiego Zarządu Budynków z taką opinią się zgodzi, jest ten walor 

finansowy. W gruncie rzeczy, to spłacenie, czy nie spłacenie pieniędzy to nie 

będzie duża skala. Główną wartością projektu jest to, że tym ludziom, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji, z bardzo wielu, czasami bardzo trudnych do 

opowiedzenia powodów, daje się szansę na to, żeby zostali pełnoprawnymi 

członkami społeczności, ponieważ zagrożenie bezdomnością, albo też 

bezdomność sama, to bardzo często jest koniec wielu ludzkich dążeń, marzeń 

i to jest niezwykle degradujące. Ponadto, jeżeli nie będziemy wprowadzać tego 

typu sposobu myślenia i działania, to wyprodukujemy jeszcze większą, niż 

mamy w tej chwili liczbę osób, ilość osób bezdomnych, a przecież bezdomni 

kosztują to miasto. Kosztują bardzo dużo pieniędzy. Nie powiedziałem jeszcze 

jednej rzeczy, a to ważne. Mianowicie jednym z elementów kwalifikujących 

ludzi do programu jest również kryterium dochodowe, czyli nie odnosi się to do 

wszystkich, na przykład do takich, którzy również bywają, którzy mają 

pieniądze, a mają fantazję nie płacić. Są również tacy ludzie. Kryterium 

dochodowe to jest 125% najniższej emerytury w przypadku osób będących 

w rodzinach. To jest 1055 zł, jak się to przeliczy obecnie i 175% dla osób 

samotnych, co daje kwotę 1478 zł. To podstawowe informacje, które chciałem 

przekazać państwu na ten temat. 

Autopoprawka wynika z naszego przeoczenia, dlatego że nie powołaliśmy aktu 

prawnego, a jest nim ustawa o pomocy społecznej, która definiuje dochód 

używany w tym dokumencie. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie dyrektorze, te wszystkie dane, o których pan mówił, również te załączone 

w uzasadnieniu do projektu tej uchwały, są bardzo smutne, bo świadczą po 

pierwsze o skali ubóstwa tych najemców lokali komunalnych w Kielcach. Sam 

pan mówi że rzecz dotyczy aż 1350 najemców, czy lokali mieszkalnych. Jest to 

bardzo duża liczba. Dołączamy do tego oczywiście rodziny tych osób. Z drugiej 

jednak strony świadczy o pewnych, w mojej ocenie zaniedbaniach 

i nieskutecznych działaniach windykacyjnych ze Strony Miejskiego Zarządu 
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Budynków, bo o ile ja wiem i zgodzę się z tymi argumentami, że nie w każdym 

z tych przypadków istnieje możliwość ściągnięcia zadłużenia, bo to są różne 

przypadki, każdy jest indywidualny i do każdego trzeba indywidualnie 

podchodzić, tak nie uwierzę, że dotyczy to wszystkich 1350 osób. To 

zadłużenie, jak podajecie państwo, na dzień dzisiejszy wynosi blisko 

26 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota. Kwota, która praktycznie 

stanowi roczny budżet Miejskiego Zarządu Budynków. Można projekt tej 

uchwały z jednej strony chwalić za niektóre aspekty, a z drugiej strony mieć 

świadomość również tego, że zasadnicza część tego długu powstała już za 

kadencji pana Prezydenta Lubawskiego. Jeśli się mylę to mnie państwo 

skorygujecie, ale jest to ponad dwadzieścia milionów złotych. Czyli przez te 

jedenaście lat ten dług w Miejskim Zarządzie Budynków tak dramatycznie 

urósł. Trzeba coś z tą żabą zrobić, więc najlepiej umorzyć i nie mieć kłopotu. 

Mówię tu o kwestii finansowej. Ja mam wątpliwości w przypadku tego projektu 

i zaraz je wyartykułuję. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest to projekt bardzo 

niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy społecznie, bo proszę sobie wyobrazić, jak 

można wytłumaczyć emerytce, która ma 1100 zł emerytury, mieszka 

w zasobach komunalnych i pierwsze co robi, jak dostaje emeryturę, to płaci 

czynsz. Tacy ludzie są i żalą się po tym, jak usłyszeli o propozycji tego 

oddłużenia. Dopiero resztę pieniędzy przeznacza na życie, jedzenie, leki. Często 

jej brakuje. Dzisiaj ta osoba słyszy, że miasto, nie w każdym przypadku, ale na 

pewno w wielu, wśród tak wielkiej liczby najemców, niejako darowuje im 85% 

tego, co ona musiała całe życie, przez ileś lat płacić za ten czynsz. Ona czuje tą 

niesprawiedliwość. Trzeba to tym ludziom w jakiś sposób wytłumaczyć. Ja nie 

potrafię i nawet bym się nie podjął tłumaczenia. Aspekt kolejny, który mnie 

interesuje, czyli ta forma pomocy. Pan wspomniał o trzech rodzajach tej 

pomocy. Pierwsza to jest tak zwana praca socjalna, druga zatrudnienie 

wspierane, trzecia pomoc oddłużeniowa, czyli pieniądze. Jeśli chodzi o tą 

pierwszą formę, czyli pracę socjalną, to oczywiście jest zasadne, i tak naprawdę 

niewiele kosztuje, bo w ramach swoich obowiązków pracownicy panu podlegli 

pewnie to robią i będą robili nadal. Jeśli chodzi o pieniądze, to wiemy o czym 

mówimy, o jakiej skali tych pieniędzy, ale interesuje mnie to zatrudnienie 

wspierane, o którym pan wspomniał, czyli prace społecznie użyteczne, 

świadczenie prac w zasobie mieszkaniowym – Praca za czynsz i roboty 

publiczne – prace interwencyjne. Ja o to pytałem panią Skarbnik na Komisji 

Budżetu i Finansów i chciałbym się dowiedzieć, czy w związku z projektem tej 

uchwały, pan mówił o środkach zewnętrznych, to ja się chciałem dowiedzieć, 

jakie to są środki, jaka skala tych pieniędzy i porównać to do ilości 1350 

najemców? Ja rozumiem, że nie wszyscy skorzystają z tego programu ale trzeba 

coś zakładać. Załóżmy, że zasadnicza część chciałaby skorzystać. Skąd państwo 

weźmiecie pieniądze? Jak zagwarantujecie im tą pracę, żeby im pomóc 

w spłacie tych 15%, przy bieżącej jeszcze regulacji czynszu przez dwa lata? 

Jeszcze jedno pytanie, też pan o tym wspominał. Ten kontrakt socjalny jest 
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zawierany na dwa lata. Ja się obawiam, że po tych dwóch latach, w momencie 

kiedy te osoby skorzystają z tego programu i uda im się uniknąć tego 

zadłużenia, znaczy oddłużymy ich, nic się nie zmieni i ten dług znowu będzie 

przez miasto hodowany przez kolejne lata, bo niestety to nie jest wychowawcze 

jeśli się darowuje komuś 85% i mówi mu się że za dwa lata tego długu nie masz. 

Jaki on będzie miał interes w tym, żeby przez kolejne lata płacić systematycznie 

czynsz, bo w głowie, gdzieś tam się będzie siedziało – Miasto coś z tym 

problemem za pięć, dziesięć lat znowu będzie musiało zrobić, bo ten dług 

znowu narośnie. We wszystko to wpisuje się jeszcze program budownictwa 

socjalnego w Kielcach, którego praktycznie nie ma i tak naprawdę nie ma tych 

ludzi gdzie eksmitować. To się wszystko zazębia i jest to jakieś błędne koło. 

W mojej ocenie dla autorów tego projektu, najważniejsze jest jednak to 

oddłużenie, czyli zejście z tego długu. Ja wiem, że pan się z tym nie zgodzi, ale 

ja mam prawo tak uważać po lekturze tej uchwały. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
To jest tak, że niestety odpowiedź na dwa pytania przekracza moje kompetencje. 

Kwestia dynamiki narastania długu, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. 

Co do tej niesprawiedliwości, to jest bardzo trudna rzecz. Właściwie, panie 

Robercie, można powiedzieć, że pomoc społeczna jest instytucją 

niesprawiedliwą. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystuje podatki tych co się 

starają, po to, żeby redystrybuować pieniądze i wspierać tych, którzy z różnych 

powodów, czasami również z własnej winy, chociaż tego pojęcia „wina” 

w pomocy społecznej staramy się unikać, ale własnych zaniedbań, słabości, 

różnych rzeczy, różnych tego typu wydarzeń, się wspomaga. Tego się nie da 

uniknąć. Ja bym ten problem sprawiedliwości odłożył trochę na bok, bo 

pójdziemy w sferę filozofowania, natomiast my w Polsce mamy Konstytucję, 

akty prawne, ustawę o pomocy społecznej, które mówią, że w pewnych 

sytuacjach państwo, gmina, ma ci pomóc. Różnie to jest oceniane. Pomoc 

społeczna, może nie jest instytucją którą kochają po pierwsze klienci, bo jej nie 

kochają, a po drugie publiczność. Też jej nie kocha, bo mówi: „na tych 

wałkoni”. Pomoc społeczna jest, jest w Polskim systemie prawnym 

i funkcjonuje. Tu jest dokładnie taka sama historia. W mojej opinii. Po drugie to 

nie jest tak, że my proponujemy, żeby w sposób, który rzeczywiście by 

demoralizował, w sposób, że tak powiem „lekką ręką”, bez wysiłku oddłużamy 

kogoś. To nie jest tak. My stawiamy naprawdę bardzo trudne warunki, które 

sam pan zresztą podkreślił. Sam pan o tym powiedział, że przez dwa lata trzeba 

się starać, trzeba coś z sobą zrobić. Czyli, tak naprawdę największą wartością, 

i powtórzę to z pełnym przekonaniem, nie jest to czy z dokumentów zniknie sto 

tysięcy złotych czy nie, tylko to, co jesteśmy w stanie wspólnie z człowiekiem 

doprowadzić do tego, że wypłynie na trochę szersze wody i zacznie sobie radzić. 

Powiedziałem, mógł pan nie zwrócić na to uwagi, w pierwszym wystąpieniu, że 

jest taki ważny moment, jeżeli się człowiek pozbywa długu, czyli ma czysty 
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rejestr może wejść w sferę dodatków mieszkaniowych. To są spore pieniądze. 

One pozwolą ludziom, pozwalają ludziom na regulowanie czynszów 

i regulowanie innych opłat. Pozwalać nie pozwalają ale bardzo wydatnie je 

wspierają. Jeszcze o skali. Też starałem się powiedzieć. Po pierwsze jest 

kryterium dochodowe. To wykluczy połowę zadłużonych. Ludzie z różnych 

powodów nie płacą. Nie są to tylko najbiedniejsi. Po drugie, wysokie 

wymagania. Dwa lata w projekcie to jest długo. Może pan powiedzieć, że to są 

moje przypuszczenia, ale też mówiłem o tym, że jeździliśmy do Jaworzna, 

jeździliśmy do Nowej Rudy, i okazało się, że na początku do programu 

przystępowało 15 – 20 osób. Tych, dla których ta kwestia jest kwestią życia 

i śmierci. Tych, którzy mówią, że „teraz zrobimy już wszystko, każcie mi robić 

co chcecie, bo ja muszę wyjść z zadłużenia, bo ja nie chcę wylądować na ulicy”. 

Jeżeli tych osób będzie 150, to ja …. Ja w tej chwili mówię, że to nie będzie 

pewnie więcej tych osób. Możecie państwo powiedzieć, że to funta kłaków 

warte skoro to będzie tyle ludzie, może w ogóle tego nie robić. Może macie 

rację, ale ja uważam, że jeżeli będzie 150 to całe to przedsięwzięcie odniesie 

sukces. To będzie ważne. To będzie ważne dla tych ludzi głównie, ale i też dla 

nas. Nie przez to, że się zdejmie z tych rachunków w MZB jakieś pieniądze. 

W tej chwili mamy 130 osób w pracach społecznie użytecznych. One już w tej 

chwili są, tylko trzeba skierować tych ludzi, żeby tam poszli. W tej chwili 

jesteśmy dogadani z Miejskim Urzędem Pracy, co do ich możliwości 

finansowania robót publicznych. Prawdę mówiąc wręcz MUP nas, jako miasto 

zachęca: „bierzcie te pieniądze i wykorzystujcie, róbcie z nich pożytek”. W tej 

chwili w Kielcach powstają dwie spółdzielnie socjalne. One za chwilę zostaną 

uruchomione. Za chwilę, czyli w przyszłym miesiącu. To jest dwanaście osób, 

które podejmie działalność i będzie zarabiało pieniądze. Ja wiem, że to nie jest 

120 ani 1200, ale to jest kolejne 12 osób, które wychodzą z niebytu, tak 

naprawdę. Tam są bezdomni, tam są byli alkoholicy, tam są różni ludzie, którzy 

mogliby siedzieć w schroniskach dla bezdomnych. A dwie osoby mnie osobiście 

znane, tam właśnie siedziały. Ja nie wiem czy odpowiedziałem na większość 

pytań, bo pewnie nie na wszystkie precyzyjnie, ale starałem się.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Proszę na mównicę Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków pana Aleksandra 

Słonia. Czyż to tak było że w 2002 roku, było w ogóle bez zadłużeń.  

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków pan Aleksander Słoń 

Odkąd zostałem Dyrektorem MZB, to jest rok 2004, co roku zadłużenie lokali 

mieszkalnych per saldo wzrastało około miliona złotych. Biorąc pod uwagę 

pytanie pana Radnego, rok 2004 – 2014, trzeba sobie zdać sprawę z jednej 

rzeczy, w tym okresie opłaty eksploatacyjne, media czyli centralne ogrzewanie, 

prąd, woda, ścieki, śmieci, te opłaty wzrosły ponad 100%. Jeżeli weźmiemy pod 

uwagę ludzi, a jest to stała grupa, która nie płaci, a opłaty eksploatacyjne 
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niestety muszę naliczać w wysokości takiej, w jakiej muszę. To jest ten wzrost 

per saldo, który powoduje co roku wzrost wynagrodzenia. W tym roku jest to 

około miliona sześciuset tysięcy złotych. Jeśli chodzi o działalność 

windykacyjną. Jak zostałem dyrektorem, wyroków miałem niewiele. 

Praktycznie nic. W tej chwili mam 1400 wyroków, nakazów zapłaty. Tych 

wyroków jest na kwotę około 8 milionów złotych, które uzyskałem od roku 

2004. W większości przypadków mam postanowienie komornika 

o bezskuteczności egzekucji. Ci sami ludzie, na których mam wyrok, 

spowodowali zadłużenie, to jest ta sama grupa najemców, stała, spowodowali 

zadłużenie bieżące w wysokości 8 milionów złotych. Czyli ta grupa najemców, 

w tej kwocie długu – 25 milionów złotych, to jest około 16 milionów złotych. 

To są stali nasi najemcy, którzy w zasobie mieszkają dziesięć, piętnaście, 

dwadzieścia lat. Ci ludzie po prostu nie płacą od urodzenia. Ten wzrost 

zadłużenia taki jest. Jest to grupa ludzi, która nie płaci, dlatego ten program, 

który wspólnie z Markiem, myśmy bardzo długo się zastanawiali, jakie kwoty, 

do kogo dotrzeć i doszliśmy do wniosku, że to jest chyba najlepsza droga, żeby 

tych ludzi odciąć od odium, od wyroków, od wszystkich innych rzeczy. Pytanie 

kto będzie chętny do tego programu? Ja w tej chwili mam czynnych egzekucji 

komorniczych, tych ludzi jest około 200. Z tego tytułu ściągam około 40.000 zł. 

To wychodzi około 200 zł miesięcznie. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś z tych 

ludzi będzie chętny żeby wejść w ten program, jestem w stanie zawiesić 

egzekucję komorniczą, jeżeli tą część, którą komornik mu zabiera będzie 

przeznaczał na spłatę czynszu. Jeżeli jeszcze wykaże się samozaparciem, po to, 

żeby płacić czynsz bieżący ja idę na każde warunki. Tak jak Dyrektor Marek. 

Dyskutowaliśmy, i doszliśmy do wniosku że istotą nie jest to oddłużenie, bo 

naprawdę, ja się zgadzam, ja będę naprawdę bardzo zadowolony, jeżeli na 

końcu tej dwuletniej drogi będzie to, Marek mówi o 150, ja bym takim 

optymistą nie był. Być może ten program będzie wymagał z naszej strony 

korekty, bo nie będziemy mieli chętnych. Ja już, w tej chwili, zastanawiam się, 

co będzie jeżeli do końca miesiąca sierpnia nie będzie odzewu. Ja już próbuje 

myśleć nad czymś takim, żeby samemu, biorąc pod uwagę jak wygląda płatność 

pewnych dłużników, wytypować ich, po prostu ich zachęcić. Pokazać jakie 

plusy daje przystąpienie do programu, żeby na końcu tego okresu dwuletniego 

dać im to nowe życie, czyli przywrócić im tytuł prawny, żeby mogli skorzystać 

z dobrodziejstwa dopłat mieszkaniowych. Być może te dopłaty będą się 

zwiększać. To co się dzieje w państwie jest chore jeśli chodzi o pomoc. Nie 

oszukujmy się, tak samo system traktuje właściciela mieszkania i tak samo 

system traktuje najemcę, który jest biedny, który nie ma nic. Ja wielokrotnie, 

gdy Marek daje dodatki mieszkaniowe, to ja rozumiem, że ten człowiek nie ma 

dochodu, a on wykupuje mieszkanie i ja mu muszę zwracać dochody na 

wspólnotę mieszkaniową. To jest oderwane od dochodów. Kwestia 

przystąpienia do tego programu, ja nie mam obawy, że ktoś nam się 

prześlizgnie, że nas wykiwa. Dlaczego? Istotą tego programu jest wywiad 
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socjalny i bezwzględnie, każdy dłużnik musi się poddać temu wywiadowi. 

Bardzo dużo współpracujemy z Dyrektorem Sceliną odnośnie tego programu, co 

już tu powiedział. Marek to nazywa praca za czynsz, ja tego tak nie nazywam, 

bo by mnie skarbówka ścigała. To jest tak zwana porozumienie w ramach 

świadczeń wzajemnych. Brak tego typu uchwały kierunkowej co powoduje? Ci 

ludzie, którzy sprzątają, w tej chwili jest to ponad trzydzieści budynków, 

przewinęło się około 60-70 osób. To są różni ludzie, którzy mają problemy 

z alkoholem, różnego rodzaju sprawy, ale zawsze to Marek typuje tych ludzi, 

jego służby, dziewczyny z rejonów opiekuńczych i to odnosi skutek. Tylko co 

się dzieje? Ja podpisując z nimi porozumienie, tą część, którą jak gdyby im 

płacę, ja zaliczam na ten najdalszy dług. Czyli to jest pozbawione sensu, bo on 

nigdy z tego nie wyjdzie. Ta uchwała, jeżeli ją państwo przyjmiecie, spowoduje 

jedną rzecz, ja zmienię to porozumienie, bo ja w pewnym momencie, 

„zasejwuję” ten dług, określę, że on jest taki a taki i te pieniążki, które są 

w ramach wzajemnego porozumienia będą szły na bieżący czynsz. Czyli tutaj 

być może kolejnych trzydzieści duszyczek zachęcimy po to, żeby je uratować, 

żeby w przyszłości przywrócić im tytuł prawny. Ja wiem, że kolejną trudną 

kwestią to są te proporcje – 85-15. Ja wielokrotnie z panem Prezydentem 

przedstawialiśmy tą wartość i to jest kwestia dyskusyjna. Tylko biorąc pod 

uwagę wizyty służb Marka w innych miastach, naprawdę wynika 

z doświadczeń, że jeżeli nie będzie to tak zwana dawka uderzeniowa, ja nie 

ukrywam, że być może, chociaż nie powinienem mówić, jesteśmy przygotowani 

na modyfikację tego programu jeszcze bardziej, normalnym drastycznym, ale 

temat jest taki, dopóki nie przekonamy się jak to jest u nas w Kielcach, to nie 

osiągniemy wiele. My musimy poznać naszych ludzi. To się nie da, że ja 

załatwię to an block, że jak tu państwo mówicie, tysiąc trzysta, pięćset, 

osiemset, to jest nie tedy droga. To jest praca nad każdym człowiekiem i ja 

współczuję służbom pana Marka, bo wiem jaka to jest ciężka praca, po to żeby 

kogoś utrzymać w ryzach przez dwa lata. Do mnie wielokrotnie ludzie zwracali 

się o rozłożenie na raty i tak dalej. No i cóż z tego, jeżeli ktoś zapłaci jedną, 

dwie raty. Co powoduje rozłożenie na raty. Ja rozkładam na raty, to Marek 

Klikowicz, może przywrócić tytuł prawny i ten człowiek idzie do Marka 

i wyciąga rękę o dodatek mieszkaniowy. Co z tego jak on za dwa miesiące 

normalnie nie płaci. Wracamy normalnie do punktu wyjścia i ponieważ to już 

wytwarza w naszych … 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki 

Proszę o konkluzje.  

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków pan Aleksander Słoń 

Ja przepraszam, być może zbyt emocjonalnie podchodzę do tego, tylko 

naprawdę ten program, który robimy, to nie chodzi panie Radny o pieniądze. 

Tutaj istotą jest normalnie, żeby była jasna sprawa, jedno – człowiek. Ja, pani 
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Skarbnik mi się pytała, powiedz mi kolego jakie to będą skutki, jeśli chodzi 

o budżet, co mnie to będzie kosztowało? A ja mówię, pani Basiu, jak mi pani 

powie kto przystąpi to ja pani powiem. Skutki dopiero będziemy mogli 

rozmawiać, jeżeli w tym roku, ktoś wejdzie w ten program to będzie rok ……… 

Bardzo słusznie pan Radny powiedział, jak nie wypijesz to nie będzie skutków. 

Chyba tyle.  

 

Radny Robert Siejka 

Jak zauważyliście, ja nie podchodzę totalnie krytycznie do projektu tej uchwały. 

Natomiast wyrażam swoje wątpliwości. Tak samo panie Przewodniczący nie 

użyłem sformułowania, że przedtem było pięknie i nie było zadłużeń, ja tylko 

mówiłem o skali i o rosnącym zadłużeniu od pewnego okresu, tak, że ten 

komentarz pana chyba był zbyteczny. Czy to pytanie, czy przedtem było bez 

długów, bo ja o tym nie wspominałem. Natomiast ja bym sobie życzył, panie 

Dyrektorze, żeby faktycznie z tego programu skorzystało jak najwięcej osób. 

Sobie, panu i wszystkim bym życzył. Tylko życzyłbym sobie również tego, aby 

te zapisy o tak zwanym zatrudnieniu wspieranym nie pozostały puste. Dlatego 

pytałem, pan wspomniał o tych 130 osobach, ale te 130 osób, to jeśli dobrze 

pamiętam, to co roku taka liczba osób pojawia się przy tych pracach społecznie 

użytecznych. W związku z przyjęciem tego programu, ja oczekiwałem 

konkretnych liczb, cyfr, czy kwot, które w związku z tym programem planujecie 

państwo zwiększyć zakres tej pomocy, wspieranego zatrudnienia, tak, żeby tym 

ludziom faktycznie umożliwić spłatę tej części i regulowanie na bieżąco 

czynszu. Jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze, dotyczy dodatków 

mieszkaniowych, bo pan Dyrektor wspomniał, że w momencie, kiedy oni wyjdą 

na zero, będą mieć możliwość pozyskiwania dodatku mieszkaniowego. Czy po 

podpisaniu tej umowy, już teraz na tak zwany kontrakt socjalny, dwuletni, taką 

możliwość już będą mieli? 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
Może być tak, może być tak. Na pewno, po zakończeniu, po zniesieniu długów, 

ale pan Dyrektor opisywał tu ewentualną możliwość wejścia z dodatkiem, czy 

stworzenia możliwości wejścia z dodatkiem już w trakcie, ale to zawsze musimy 

odnosić do szczegółowej sytuacji.  

 

Radny Robert Siejka 

Pytam dlatego, bo napisaliście państwo w tej formie pomocy socjalnej, że 

będziecie pomagać w tym dodatku, dlatego logika na to wskazuje. Drugie, 

poważniejsze pytanie. Co z tą całą resztą? Jeśli pan mówi, że kryterium 

dochodowe ograniczy tą liczbę do połowy z 1350 osób, to załóżmy, że z tej 

połowy niech tylko połowa skorzysta z programu, to co z pozostałymi 

dłużnikami? Ten dług dalej będzie narastał. Ci ludzie będą mieli wyroki. I co 

z nimi? Eksmisja? Gdzie ich eksmitować? Jak to ma dalej wyglądać? 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
Tak się trafiło, że akurat dwóch takich emocjonalnych się pojawiło, więc może 

trochę to zostało przegadane. Wracam jeszcze do wcześniejszego wątku o tym, 

w sensie co będzie dalej, miasto coś tam wymyśli. Z tego programu można 

skorzystać raz. To jest jasne, proste i klarowne. Nie można drugi raz. Tak to jest 

przemyślane. Kwestia jest absolutnie otwarta. Kwestia robót publicznych. 

Mamy deklarację Miejskiego Urzędu Pracy, że do stu osób może wejść 

w roboty publiczne. Pytanie, czy my będziemy mieli taką potrzebę? Moim 

zdaniem nie. Ale te możliwości są, bo są pieniądze. Ja wiem, że każda okazja 

jest dobra by dyskutować o budownictwie socjalnym, pomocy społecznej ale 

teraz mówimy o konkretnej uchwale. Nie mówię, że to jest panaceum, że to 

rozwiąże problemy. Ja wnoszę w imieniu Prezydenta uchwałę, która odnosi się 

do pewnej grupy ludzi, którym, jak nam się wydaje, należy pomóc, żeby nie 

utracili dachu nad głową. Natomiast, ja jestem zwolennikiem debat tego typu. 

Może warto by było je zrobić. Przed chwilą usłyszałem, że była informacja na 

temat gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta. No i co? No i nic. Nie 

wywołało to jakiejś debaty. A to jest istotne zagadnienie. Na następną sesję 

będziemy wprowadzali uchwałę dotyczącą sposobu rozwiązywania problemów 

społecznych w mieście, do roku 2020, bo taki jest obowiązek. Tam jest moim 

zdaniem dość dużo ciekawych rzeczy, ze sfery tej polityki, bo pan pytał 

o politykę. Ja w tej chwili relacjonowałem jedno istotne wydarzenie. Może 

warto się nad tym skupiać, ale chyba to nie ten moment. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Panie Dyrektorze, ja pragnę przypomnieć, że tu była debata na temat 

mieszkalnictwa, wywołana wnioskiem Klubu SLD i nie można mówić, że 

debaty na ten temat nie ma, czy nie było. 

Przepraszając Roberta Siejkę, powiem jedną rzecz. Padły na tej sali słowa od 

ciebie, takie, że to zadłużenie powstało w okresie, kiedy Prezydentem był 

Wojciech Lubawski. Ponieważ ja osobiście byłem na kontroli w MZB 

w poprzednich kadencjach. Jedną kontrolę nie wiem czy czasami nie robiliśmy 

w twojej obecności, być może nie. To ja dobrze wiem, że zastaliśmy jakieś 

zadłużenie, które rośnie, bo to są ci sami ludzie. Stąd moje, może niezbyt 

fortunne sformułowanie i za to przepraszam. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, jak mnie pan zna, to pan wie, że staram się być z reguły 

precyzyjny i używać takich sformułowań, żeby nie były podważane. To można 

sprawdzić, ja powiedziałem, że za prezydentury pana Prezydenta Lubawskiego, 

jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować. Tak powiedziałem. To zadłużenie 

wzrosło o około 20 milionów złotych. Więc nie powiedziałem, że go nie było 

wcześniej, nagle przyszedł pan Prezydent Lubawski i się pojawiło zadłużenie. 
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Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Dziękuję. Precyzyjnie pan to ujął.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1041/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom 

zagrożonym eksmisją w Kielcach. 

 

Do pkt. 7.5 i 7.6 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 

zarekomendował następujące projekty uchwał: 

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; (pkt. 7.5) 

 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci 

posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia 

mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w postaci dożywiania. (pkt. 7.6) 

Państwo może pamiętają dyskusję z początku roku, która była wywołana 

koniecznością podjęcia, w trybie pilnym, uchwały żebyśmy mogli w ogóle 

żywić biednych, ponieważ wygasła ustawa, która te sprawy regulowała. Udało 

się i muszę tu uczciwie powiedzieć, bo mieliśmy tu pewien spór 

z przedstawicielem Wojewody, panią Radną. Udało się przy współpracy 

Wojewody z tego wyjść. W tym momencie dajemy państwu pod rozwagę dwie 

uchwały, które na nowo w naszym prawie miejscowym uporządkują te  kwestie 

i spowodują, że będziemy mogli na zasadach zbliżonych, które przez kilka lat 

funkcjonowały, prowadzić to żywienie. Oczywiście są tu szczegóły, o których 

możemy rozmawiać, ale intencja w tych uchwałach jest tego typu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie 

posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

(pkt. 7.5): 
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Za    – 15 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1042/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego 

dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w postaci 

dożywiania. (pkt. 7.6): 

 

Za    – 14 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1043/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie 

w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia 

mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w postaci dożywiania. 

 

Do pkt. 7.7 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Marek Scelina 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Porozumienia na rzecz 

współpracy przy realizacji projektu systemowego pn. „Działanie szansą na 

przyszłość” zawartego pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 

w Kielcach a Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach. 

Uchwała pozwoli na wspólne z Miejskim Urzędem Pracy realizowanie projektu 

systemowego finansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą „Działanie szansą 

na przyszłość”. Potrzebna jest na to państwa zgoda w postaci uchwały, której 

projekt proponuję. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 15 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1044/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie przyjęcia Porozumienia na rzecz współpracy przy 
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realizacji projektu systemowego pn. „Działanie szansą na przyszłość” zawartego 

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach a Miejskim 

Urzędem Pracy w Kielcach. 

 

Do pkt. 7.8 i 7.9 

 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi pan Ryszard 

Muciek zarekomendował następujące projekty uchwał: 

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich; (pkt. 7.8) 

 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania 

własnego gminy dotyczącego administrowania i zarządzania cmentarzami 

komunalnymi w Kielcach. (pkt. 7.9) 

Uchwały porządkują sprawy po połączeniu przedsiębiorstw PUK i RPZ. 

Pierwsza dotyczy Targowiska Miejskiego, gdzie chodzi tylko o zmianę 

nazewnictwa. Zarządzać Targowiskiem będzie teraz Miejskie Przedsiębiorstwo 

Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Druga uchwała dotyczy 

Cmentarza Komunalnego i dotyczy również zmiany nazewnictwa oraz 

rozszerzenia terytorialnego, ponieważ dołączyliśmy do zakresu terytorialnego 

dwie działki, na których zrealizowany został już bufor rezerwowy przed 

rozbudową drugiego etapu cmentarza.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu targowisk miejskich; (pkt. 7.8): 

 

Za    – 15 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1045/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich. 

 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku 

wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego administrowania 

i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Kielcach. (pkt. 7.9): 
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Za    – 15 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1046/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania 

własnego gminy dotyczącego administrowania i zarządzania cmentarzami 

komunalnymi w Kielcach. 

 

Do pkt. 7.10 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz 

Skarbu Państwa darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 

przy ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich (dz. nr 1290/16). 

To jest nieruchomość o kształcie prostokąta. 1126 m
2
. Jest to nieruchomość 

zabudowana budynkiem, który jest w kiepskim stanie technicznym. Został 

rozkwaterowany. Z wnioskiem o tę nieruchomość wystąpiła Policja, która chce 

urządzić na tej nieruchomości parking i dojazd do swojego terenu, który 

znajduje się z tyłu Komendy Wojewódzkiej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Cześć z tej nieruchomości chce nabyć, powtarzam „nabyć”, pani lekarka. 

Lekarka ma pieniądze, to wiadomo, że chce to kupić. Wystąpiła 9 kwietnia 

o zakup części tej nieruchomości, ponieważ przylega ona do jej nieruchomości. 

Policji by to za wiele nie ujęło, bo cała ta działka jest duża, jej by to pomogło na 

poprawę warunków. Ona wystąpiła do Prezydenta w dniu 9 kwietnia o zbycie 

tej części działki. Chce to kupić w przetargu nieograniczonym, po wycenie 

biegłego. Miasto potrzebuje tych pieniędzy. Myślę, że Policja miałaby całą 

swoją działkę a ona ten kawałeczek. Myślę, że jest możliwość podziału tej 

działki. Nic by się nie stało, gdyby Radni podjęli taką uchwałę. Ja tu nie 

ukrywam, jest to była dyrektor szpitala, która się do mnie zwróciła o pokazanie 

tego. Jeśli Radni uznają, że można jej w tym pomóc, to, jak mówię, kupiłaby to 

w przetargu nieograniczonym, płacąc dobre pieniądze. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Jedno, krótkie pytanie, czy to faktycznie tak, jak mówił pan Radny Jan Gierada, 

że wydzielenie tej działki, którą jest zainteresowana nabywca, w trybie 

przetargowym, nie spowoduje żadnych perturbacji, jeśli chodzi o budowę 

dojazdu do parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji? 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 
Oczywiście był taki wniosek. My odpowiedzieliśmy na niego odmownie, 

z uwagi na to, że były robione próby porozumienia między stronami, między 

Policją i tą osobą. Trwało to jakiś czas, w końcu do tego porozumienia nie 

doszło. Policja nie jest zainteresowana tylko częścią tej nieruchomości, z uwagi 

na to, że zaplanowali tam miejsca dla samochodów specjalistycznych. Dla nas 

jest interes jednostki publicznej na pierwszym miejscu. Stąd też ten projekt 

uchwały. Należy to rozstrzygnąć. Czy to by ograniczyło dojazd? Tak. 

Gdybyśmy chcieli dzielić istniejący budynek to będzie trudne, wręcz 

niemożliwe, dlatego, że nie można wydzielić. Ta działka sama w sobie, 

ponieważ była x lat temu, jeszcze przed wojną wydzielona, to ma taki, a nie 

inny kształt i w taki, a nie inny sposób stoi na niej budynek. W tej chwili 

wydzielanie tego budynku, w świetle obowiązujących przepisów, dotyczących 

podziałów jest niemożliwe, dlatego, że podzielić na terenie miasta 

nieruchomość, można tylko wtedy, kiedy będzie spełniać parametry działki 

budowlanej. Po tym podziale, ta działka nie będzie spełniać takich parametrów. 

Nie można podzielić po obrysie budynku. W związku z ty, niby jest to sprawa 

prozaiczna, ale to praktycznie stawia przed wyborem: albo daje się całość 

Policji, albo się daje całość na przetarg do sprzedaży. Jeżeli przeprowadzimy 

przetarg, to na pytanie pana Radnego, czy spowoduje to perturbacje, odpowiedź 

jest jedna: tak, spowoduje. Spowoduje to, że Policja nie będzie miała dojazdu na 

tyły. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Katarzyna Zapała 

Panie dyrektorze, są tam obecne budynki. Mógłby się pan odnieść do informacji, 

którą usłyszałam, że są one wpisane jako zabytki. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 
Nie mam takiej wiedzy, Nie słyszałem. Prawdę mówiąc wątpię, ale musiałbym 

to sprawdzić. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 9 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 9 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1047/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny 
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nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich (dz. nr 1290/16). 

 

Do pkt. 7.11-7.13 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował następujące projekty uchwał: 

 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Na Stole; (pkt. 7.11) 

 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Sukowskiej; (pkt. 7.12) 

 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego. (pkt. 7.13) 

Chciałem zgłosić autopoprawkę do uchwały sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Na Stole. Nazwa 

ulicy powinna być zapisana razem – Nastole. Kiedyś była taka pisownia. 

Z materiałów źródłowych i historycznych wynika że nazwa powinna brzmieć 

Nastole. Autopoprawka dotyczy uchwały i uzasadnienia. 

Wszystkie te uchwały dotyczą sprzedaży działek na których Wodociągi 

Kieleckie będą lokować przepompownie ścieków, w związku z realizacją 

kompleksowego programu ochrony wód podziemnych. Jest to taka 

nieszczęśliwa konstrukcja prawna, że na to trzeba robić przetarg, ale tak jest.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Nastole. (pkt. 

7.11): 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1048/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Nastole. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Sukowskiej. 

(pkt. 7.12): 
 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1049/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Sukowskiej. 

 

III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra 

Ściegiennego. (pkt. 7.13): 

 

Za    – 16 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1050/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego. 

 

Do pkt. 7.14 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Bęczkowskiej. 

Jest to uchwała podobna do poprzednich w swej konstrukcji, dotyczy ona nie 

wodociągów, tylko PGE. Druga sprawa jest taka, że państwo ją trochę już znają. 

bo podejmowała Wysoka Rada uchwałę w tym samym przedmiocie, a to jest 

zmiana lokalizacji tej stacji. Przeniesienie jej z jednego rogu działki w drugi, 

z uwagi na to, że były tam konflikty sąsiedzkie. Wszystkie osoby z ulicy 

Bęczkowskiej, które chcą się tam podłączyć, wnioskują o to, żeby tą lokalizację 

zmienić na to, z uwagi na uwarunkowania techniczne posadowienia tej stacji. 

Jeśli Wysoka Rada przyjmie tą uchwałę, to na następnej sesji uchylimy 

poprzednią. Różnica jest tylko taka, że zmienia się położenie z jednego rogu 

działki w drugi. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1051/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Bęczkowskiej. 

 

 



 46 

Do pkt. 7.15 i 7.16 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował następujące projekty uchwał: 

 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/23); (pkt. 7.15) 

 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/68). (pkt. 7.16) 

Są to dwie uchwały o sprzedaży na poprawę działek. Na rzecz tej samej osoby, 

co do której byli państwo uprzejmi podjąć uchwałę kilka sesji temu.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/23). 

(pkt. 7.15): 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1052/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/23). 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/68). 

(pkt. 7.16): 
 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1053/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 836/68). 

 

Do pkt. 7.17 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Kielce darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej. 

Są to dwie działki w użytkowaniu wieczystym. Jedna jest jednego pana, druga 

jest drugiego pana. Jedna jest własnością Skarbu Państwa, druga jest własnością 
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Gminy. Ponieważ ta osoba chce to scalić w jedną nieruchomość pod zabudowę, 

więc dla ułatwienia kwestii kredytowych itp. stąd ta darowizna. Działki są 

w użytkowaniu wieczystym, więc jak państwo wiedzą, nie ma tu za wiele do 

dyskusji. Chodzi tu bardziej o połączenie tych nieruchomości w jedną księgę 

wieczystą. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1054/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kielce darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Kryształowej. 

 

Do pkt. 7.18 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Kazimierza Kaznowskiego oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Uchwała dotyczy przedłużenia dzierżawy, która istnieje i jest zawarta na trzy 

lata. Osoby, które wnioskują o to wydzierżawiły nieruchomość i prowadzą 

działalność – sklep warzywny. Z uwagi na to, że aby postawić pawilon, 

przytaczam ich argumentację, wzięły kredyt pod zastaw mieszkania 

i udowodniły to dołączając dokumenty o hipotece, proszą o przedłużenie 

dzierżawy na 25 lat, żeby mieli trwałość stosunku najmu, żeby mogli spłacić 

kredyt. Teren się nieznacznie różni, o kilka metrów w stosunku do poprzedniej 

umowy, ponieważ chcą poszerzyć o kilka metrów na wystawkę obok sklepu. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1055/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Kazimierza Kaznowskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
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Do pkt. 7.19 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. 1 Maja oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 

To są działki, które się znajdują za pawilonami na rogu ulicy Wróblej i 1 Maja. 

Niektórzy Radni, być może będą pamiętać, jak kilka lat temu były uchwały 

podjęte, ponieważ osoby, które mają te pawilony miały długoletnie dzierżawy. 

Za zgodą Wysokiej Rady sprzedaliśmy te działki. Teraz wszyscy chcą, żebyśmy 

im oddali w dzierżawę trochę terenu za pawilonami. Dzierżawa na okres 30 lat. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1056/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. 1 Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy. 

 

Do pkt. 7.20 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę 

Kielce od Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego w Kielcach, 

nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynku mieszkalnym, 

położonym w Kielcach przy ulicy Równej 14b. 

Są to lokale mieszkalne, które proponujemy przejąć. Do tej pory gmina musiała 

przejmować takie lokale, bo tak było z mocy ustawy. Wszystkie zakładowe 

lokale, jak tylko przedsiębiorstwo złożyło takie oświadczenie, że chce oddać te 

lokale, to gmina nie miała możliwości się uchylić od takiego oświadczenia. 

W tej chwili jest tak, że może ale nie musi. Ponieważ lokale nie są zadłużone, są 

trzy lokale, proponujemy przejąć od Przedsiębiorstwa na własność gminy do 

mieszkaniowego zasobu.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1057/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Kielce od Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Kolejowego w Kielcach, nieruchomości lokalowych znajdujących 

się w budynku mieszkalnym, położonym w Kielcach przy ulicy Równej 14b. 

 

Do pkt. 7.21 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zamkowej (dz. nr 573). 

Zamkowa to sprawa jak sądzę już znana. Było kilka słów w prasie. Przedmiotem 

uchwały jest teren po północnej stronie ulicy Zamkowej, dawny spichlerz, 

należący do Przedsiębiorstwa Polski Tytoń. Proponujemy nabycie tej 

nieruchomości celem jej zrewitalizowania i zagospodarowania przez jednostkę 

Wzgórze Zamkowe. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Uzasadnienie jest bardzo lakoniczne. Fajnie gdybyśmy mieli dużo pieniążków, 

myślę, że można by było kupić. Ja też bym chciał mieć kanarka w złotej klatce, 

zwłaszcza złotą klatkę i myślę, że taką złotą klatką jest ten obiekt. Obiekt jest 

w tej chwili własnością spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli będzie 

prywatny inwestor, żeby to kupił i zagospodarował w sposób efektywny. Jeżeli 

my, jako miasto wyzbywamy się lokali użytkowych, które dają dochody 

bieżące, a teraz mamy kupić obiekt, i czytam w doniesieniach medialnych, że 

mają tam być drugie sukiennice, to dostaję kolki ze śmiechu. O czym my 

mówimy, jakie sukiennice? Natomiast jeżeli mówimy, że tam będą, 

powierzchnie wystawiennicze, muzealne, czyli Centrum Designu Myśli 

Patriotycznej się tym zajmie, to popatrzyłem jakie kwoty wydajemy na 

utrzymanie jednostek kultury, a są to olbrzymie. Wziąwszy pod uwagę trudną, 

bardzo trudną, coraz trudniejszą sytuację finansową w nadchodzącej 

perspektywie, gdzie będziemy musieli jako miasto spłacić olbrzymi dług, 

stwierdzam ze smutkiem, że niestety na to nas dzisiaj nie stać i musimy podejść 

do tego bardzo racjonalnie, spokojnie, bez emocji. Uważam, że na dzień 

dzisiejszy, tego obiektu nie powinniśmy kupować. 
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Radny Robert Siejka 

Ja również chciałbym się dowiedzieć więcej, jeśli chodzi o uzasadnienie, bo ono 

jest bardzo, tak jak Jurek powiedział, lakoniczne. Chciałbym wiedzieć co tam 

planujemy zrobić? Za jakie pieniądze? Za czyje pieniądze? To są ważne rzeczy. 

Jeśli pan ma taką wiedzę, to chciałbym się dowiedzieć ile oczekuje właściciel za 

tą nieruchomość? Ja słyszałem że trzy i pół miliona złotych. Czy to jest prawda? 

Ile trzeba włożyć w remont pod kątem naszych planów, o których tak naprawdę 

nie wiemy co ma się tam znaleźć? Jeszcze jedno pytanie, dosyć szczegółowe, 

tam jest do tej pory najemca, który prowadzi kawiarnię, czy restaurację. Z tego 

co wiem, ma podpisaną umowę na pięć lat. Czy ta umowa będzie obowiązywała 

również w przypadku, gdy miasto nabędzie tą nieruchomość? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 
Może od końca. Umowa oczywiście będzie obowiązywać, bo byłoby to 

niewłaściwe, gdybyśmy rozwiązali umowę, która jest zawarta na czas określony 

i płacili odszkodowanie. Naszym zdaniem, to nie jest tylko kwestia, ja nie 

uważam żeby, bo pan Radny mówi, że jest lakoniczne uzasadnienie, ale 

z drugiej strony, co jeszcze powinniśmy napisać? Przecież nie możemy teraz 

przedstawić Wysokiej Radzie koncepcji zagospodarowania tego budynku. 

Przecież miasto nie może wydatkować pieniędzy w momencie kiedy, po 

pierwsze nie ma zgody Rady, więc nie wiadomo co z tego będzie. Wydamy 

pieniądze, przedstawimy Wysokiej Radzie, a szanowna Rada teoretycznie nie 

wyrazi zgody. W tym momencie para idzie w gwizdek. Duga sprawa, moim 

zdaniem, my robiliśmy podchody do kupna tej nieruchomości. Robiliśmy je od 

siedmiu lat. Ponieważ naszym jest to obowiązek przynajmniej spróbować kupić 

tą nieruchomość. Zamkowa jest w tej chwili cała wyremontowana, z jednej 

strony mamy Wzgórze Zamkowe, po drugiej stronie tego obiektu mamy ogrody 

Pałacu Biskupów, Muzeum. Ten teren, trudno nie zgodzić się z taką 

argumentacją, że ten budynek jest w pewien sposób odszczepiony od otoczenia. 

Uważamy, że wręcz powinniśmy to zrobić, żeby spróbować przynajmniej nabyć 

ten budynek. Jak go zagospodarować w szczegółach, czy to mają być 

sukiennice, czy częściowo mają być powierzchnie wystawiennicze, czy coś 

innego, ja w tym momencie nie wiem. Tym się będzie zajmować Wzgórze 

Zamkowe. Nawet gdyby się pokusić o taką analizę, to trudno było na razie 

określić w szczegółach jaka konkretnie i z podziałem gdzie będzie jaka 

działalność. Gdzie będą powierzchnie wystawiennicze, gdzie powierzchnie 

handlowe, o jakim dokładnie charakterze, czy regionalnym, czy może bardziej 

zabytkowym, miałyby tam być, w tej chwili trudno jest powiedzieć. My 

uważamy, że należy kupić ten budynek z tych powodów, o których mówiłem. 

Po drugie kwestia ceny, o której pan Radny wspominał. W tej chwili zaczynają 

nasi pracownicy robić operat szacunkowy. Jeśli nie będzie zgody Wysokiej 

Rady, oni oczywiście od tego odstąpią. Natomiast ja byłbym ostrożny i ja nie 
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będę upubliczniał, nawet jeżeli będziemy mieli taką wiedzę, to nie będę 

upubliczniał tego jaki jest operat i w jakich ramach się będziemy poruszać, 

dlatego że wyglądalibyśmy zupełnie inaczej negocjacyjnie w rozmowach 

z naszym partnerem. To jest dla mnie jakby oczywiste. Naturalnie, jeżeli każdy 

z Radnych będzie chciał, oczywiście do operatów wgląd zawsze będzie, tylko 

musi to być tak, że konkretna osoba przyjdzie do naszego Wydziału, pokażemy, 

oczywiście ceny się dowie. Nawet gdybym miał taką wiedzę, to byłbym 

ostrożny z upublicznianiem jej, z uwagi na toczące się negocjacje. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Rozumiem że po negocjacjach? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk 
Tak. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Wynika z tego, że mamy głosować w ciemno, nie wiedząc ile to będzie 

kosztowało, jakie to będzie dawać dochody lub straty, podejrzewam że jednak to 

drugie, albo koszty. Zakładając, że są tam jakieś bardzo istotne rzeczy dla 

miasta, dla regionu, to powinniśmy to wiedzieć jakie to rzeczy i jakie będą tego 

koszty. Natomiast na dzień dzisiejszy ja z tego nie wiem nic, oprócz tego, że 

z kasy miasta trzeba będzie wydać nie wiem, trzy i pół, trzy miliony, dwa i pół. 

Nieistotne w tym momencie. Informacja na stronie internetowej była trzy i pół. 

Za tyle Polski Tytoń chciał to sprzedać. Być może, że tą cenę uda się obniżyć, 

wiadomo, są to ceny negocjacyjne. Niemniej jednak, są to określone kwoty na 

zakup, a później na remont, a w perspektywie utrzymanie tego wszystkiego. To 

budzi moje poważne wątpliwości.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 

Dziękuję panu Dyrektorowi za uzupełnienie uzasadnienia dosyć ważnymi 

informacjami. Na pewno coś trzeba z tą ulicą Zamkową zrobić i na pewno coś 

trzeba z tymi budynkami zrobić. Dlatego, że to jest najpiękniejszy zakątek 

naszego miasta. Właściwie każde szanujące się miasto taki zakątek ma. Nie 

może być ta, że będą stały jakieś zrujnowane budynki, z którymi co roku każdy 

będzie robił co chciał. Musimy zrobić z tym porządek. Ja rozumiem, że to są 

spore pieniądze i tu powiem rzecz niepopularną, ale czasami ją powtarzam: nie 

samym chlebem człowiek żyje. Mnie, szczerze powiedziawszy, się ten pomysł 

podoba. Ja rozmawiałam z Dyrektorem Knapem, ponieważ jest być może 

pomysł w tej chwili, żeby to rzeczywiście należało, miało coś wspólnego 

z Centrum Designu. Jeżeli miałyby być tam pomieszczenia, w których można by 
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było wystawiać i sprzedawać rękodzieło, jest nadzieja, że ten budynek, z czasem 

mógł na siebie pracować. To nie jest chyba tak, jak powiedział mój kolega, 

Jurek Pyrek, że miasto będzie tam cały czas wkładać tylko pieniądze. Myślę, że 

będzie mogło z czasem zyskać pieniądze z prowadzenia tego typu działalności. 

Ja, jako osoba związana, jako Radna związana z kulturą, jako mieszkanka tego 

miasta, mieszkałam w centrum wiele lat, wiem jak ono się w tej chwili zmienia, 

wydaje mi się że jest to decyzja korzystna dla miasta i powinniśmy ją podjąć.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia pan Jerzy Pyrek 

Jak centrum Kielc wygląda, to proszę przejść ulicą Cichą chociażby. Ja też się 

cieszę, że coś się zmienia, jest dobrze. Natomiast jest to zabytek, jest chroniony, 

nasz obiekt jest wpisany na listę zabytków, więc jest chroniony. Nie może 

popaść w ruinę, przynajmniej nie powinien. Natomiast ja uważam, że mimo 

wszystko, jeżeli wydajemy publiczne pieniądze, nie prywatne, bo z prywatnymi 

możemy robić wszystko, ale wydajemy publiczne i musimy z pełną 

odpowiedzialnością do tego podchodzić. Uważam, że na dzień dzisiejszy, 

jeszcze raz podkreślę, miasta na to nie stać, kiedy nie ma miejsc pracy, kiedy 

zmniejsza się ilość mieszkańców. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta pani Alicja 

Obara 

A propos przejścia się przez centrum miasta i zobaczenia tego, jak wyglądają 

niektóre ulice. Nie wszystko na raz da się zrobić. Nie wszystko na raz pięknieje, 

natomiast nie można cały czas narzekać, trzeba też dostrzegać to, co wygląda 

coraz lepiej. Myślę, że ulica Zamkowa powinna coraz ładniej wyglądać. Jeszcze 

podam taki przykład, przykład ulicy Mickiewicza. Do tej pory słyszę, jak ludzie 

mówią, że wycięli stare drzewa i co oni z tą ulicą zrobili. Ulica w tej chwili jest 

jedną z piękniejszych ulic w mieście. Posadzono tam dosyć duże drzewa, jest 

wreszcie piękna nawierzchnia. Nie poddawajmy się więc takiemu trendowi, że 

narzekamy, narzekamy i widzimy tylko to, co jest złe. Jako Radni, zacznijmy 

dostrzegać również to, że zostało zrobionych sporo dobrych rzeczy i trzeba iść 

w tym kierunku.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Jest takie powiedzenie, że kto nie umie liczyć strat, zysków nie osiąga. W tym 

przypadku poprę absolutnie inżyniera Pyrka. Moje stanowisko jest absolutnie 

zbieżne z nim. Mamy masę innych, bardzo poważnych wydatków. Masę 

zapotrzebowani finansowych na wiele, setki tysięcy różnych pozycji. Nie jest 

dzisiaj czas, żeby to kupować za ciężkie pieniądze. To jest stara rudera. A stare 

to jest dobre wino, skrzypce wapno i Pietrzyk jest dobry choć nie stary. 

Pamiętam, jak grzmiałem tu, na tej sali, jak miasto chciało nabyć Kino Skałka, 

za potężne pieniądze. Co tam miało nie być. Już kupić, przy Kadzielni, taki 
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teren itd. Stoi ta rudera do tej pory i jakoś jej nikt nie kupił i ciężko będzie to 

sprzedać. Ta rudera już jest warta pół tego, co wtedy żądano. Tak samo i tu. 

Ktoś się chce pozbyć tego, bo chce się pozbyć. Jest to zabytek, nie będzie mógł 

inwestować. To praktycznie nadaje się do rozbiórki. Dzisiaj inwestować 

w ciemno i w dodatku nie wiemy co tam będzie. Jeśli ja kupuję cokolwiek, to 

mam jakiś zamiar. Albo będę miał to, czy tamto, będę modernizował, budował 

itd. A tak, pan Dyrektor mówi, nasi ludzie już robią wycenę, ale się wycofają, 

jak nie będzie uchwały. To po co robią jak nie ma jeszcze uchwały? Nie 

powinni zaczynać tej wyceny w ogóle robić. Prawdopodobnie ta uchwała dzisiaj 

nie przejdzie, bo ja będę przeciwko tej uchwale. Ale to ja, ja to nie jestem cała 

Rada. Natomiast mamy potężne zadłużenie w mieście, mamy duże potrzeby. 

Z największym szacunkiem do tego otoczenia, ale mamy takie otoczenie, że 

ludzie nie mają wody, kanalizacji i to o nich trzeba pomyśleć, o obrzeżach 

miasta. Centrum jest bardzo ważne. Powoli, poczekamy, stanieje to jeszcze trzy 

razy albo się samo rozleci. 

 

Radny Robert Siejka 

Koledzy mówili o aspektach finansowych więc nie będę się w to włączał. Ja 

mówiłem o tym, że nie przekonuje mnie brak pomysłu tan naprawdę. Z tego, co 

pan mówi, to wynika, że „kupmy bo jest okazja, a co tam będzie to się 

zdzwonimy po zakupie”. Taka argumentacja mnie nie przekonuje, bo to są duże 

pieniądze. Gdybyście państwo mieli pomysł, a przypomnę, że w wielu sprawach 

zbywania, czy nabywania nieruchomości przedstawiano nam niejednokrotnie 

różne wizje, łącznie z wizualizacjami. W tym uzasadnieniu mi tego brakuje.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta pan Andrzej Sygut 

To nie jest problem pana Knapa. To jest Wzgórze Zamkowe. To jest 

najpiękniejsza, najstarsza część tego miasta. Miasta, w którym trzeba szukać ze 

świeczką zabytków, w którym nie ma prawie nic. W tej chwili państwo mówią, 

niech to sczeźnie, niech się zawali, niech nic nie będzie. Tak nie wolno. 

Właściciel dosłownie przed chwilą powiedział, że chce to sprzedać. Państwo się 

domagacie precyzyjnego określenia tego co tam ma być. Tego nikt nie wie. Ktoś 

rzucił pomysł, że sukiennice. Za chwilę ktoś rzuci pomysł inny. Proszę spojrzeć 

na ulicę Zamkową z jednej strony, ulicę Jana Pawła II, Katedrę, Pałac Biskupów 

Krakowskich, cały ten kompleks. Za chwilę, co dzisiaj państwo uchwalili – 

pieniądze na dokumentację, mającą na celu przygotowanie obiektów po PKZ na 

Kubusia. Rośnie pewien piękny i niezwykle funkcjonalny, potrzebny temu 

miastu zakątek. My dokonamy analizy, czy nie trzeba tam wprowadzić, którąś 

z instytucji kultury, ale w tej chwili ten obiekt musi być kupiony. Jeżeli nie 

zostanie kupiony przez nas, zostanie kupiony przez kogoś innego, za chwilę 

państwo, będziecie tu, na Radzie domagać się od Prezydenta, żeby bronił to 

święte miejsce, bo przyjdą kombatanci i powiedzą: „było więzienie”, a po 

drugiej stronie ktoś otworzy instytucję, która będzie w jaskrawej sprzeczności 
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z tym. Ja przepraszam, że odwołuję się do rzeczy absolutnie podstawowych, 

świętych, do strefy wręcz tabu tego miasta. Ten zamiar, zakupu tego obiektu jest 

związany z takim celem. Podzielam pogląd pani Alicji, która powiedziała że 

można. W czasach kiedy budowano Pałac Biskupów Krakowskich, kiedy 

budowano Wersal i inne wielkie obiekty na tym świecie nie było kanalizacji, 

ludzie umierali na cholerę, ospę i inne rzeczy i co? Gdyby wtedy tego nie 

postawiono, tego by nie było i nie bylibyśmy my w sensie intelektualnym 

duchowym, tym kim jesteśmy. Dlatego bardzo do państwa apeluję, aby państwo 

spojrzeli na próbę zakupu tego obiektu w tych kategoriach. Potem się będziemy 

kłócić o to, i bardzo dobrze, co tam zrobić, aby ta część miasta ściągała kielczan. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Nie będę ukrywał, że mnie mierzi takie stawianie sprawy: albo się rozbierasz, 

albo cię gwałcę w ubraniu. Mierzi mnie to.  

 

Radny Mariusz Goraj (z sali) 

Ale trzymajmy pewien poziom. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Trzymajmy poziom. Jak nie kupimy, to umrze to miasto. Umrze cały ten 

zakątek, Zamkowa i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, tylko pytanie moje jest 

takie, jest okazja kupić, ale dla kogo ta okazja jest? Dla nas, czy okazja dla 

sprzedającego? Jak tak chciał sprzedać, dlaczego nie sprzedał do tej pory? Co 

miał, zakaz sprzedaży? Czy nie ma w tej chwili ważniejszych spraw? Czy w tej 

chwili, w tym roku, w tym bardzo trudnym roku, stać nas na to, żeby to 

kupować? Może trzeba poczekać. Może trzeba spojrzeć na prostych, zwykłych 

ludzi, którzy też by chcieli mieć kanalizację. Dla niego jest ważniejsza 

kanalizacja, niż Wzgórze Zamkowe, jestem o tym święcie przekonany. Ja biorę 

pod uwagę kulturowe sytuacje, psychologiczne sytuacje. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 15 

Przeciw   – 4 

Wstrzymało się  – 1 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1058/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej (dz. nr 573). 
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Do pkt. 7.22 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach przy ul. Gwarków oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Była już podjęta uchwała na wydzierżawienie tego terenu w trybie 

przetargowym na 8 lat. Obecnie, najemca, ponieważ prowadzi tam działalność 

gospodarczą, prosi Wysoką Radę o wyrażenie zgody na to, żeby przedłużyć tą 

dzierżawę, łącznie do lat 30. Z powodu prac nad przebudową dróg w tym 

rejonie część tej nieruchomości został wyjęty spod dzierżawy. Przedsiębiorca 

planuje rozbudować swoją działalność i chce mieć zapewnioną większą trwałość 

tytułu do nieruchomości.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1059/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Gwarków oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7.23 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pan Filip 

Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach al. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Ta uchwała dotyczy gruntu o powierzchni 4.430 m
2
. Z wnioskiem o nabycie 

wystąpiła Świętokrzyska Izba Lekarska. Dzierżawa byłaby w podobnym trybie 

jak to było ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych. Dzierżawa na okres 

lat 20 w celu wybudowania siedziby Izby. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Różnica między pielęgniarkami, a Świętokrzyską Izbą Lekarską jest zasadnicza. 

Pielęgniarki nie posiadały w ogóle żadnego lokalu. Są to osoby, które mają 

bardzo niskie uposażenia. Generalnie w skali kraju, ich wynagrodzenia sięgają 

2.500 zł brutto. Po studiach dla młodych dziewczyn to jest wszystko. Zaczynają 

od 1.700 zł. Wydzierżawienie dzisiaj gruntu bez przetargu, na okres 20 lat, 
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prawie pół hektara. Czym to jest podyktowane. Przede wszystkim podyktowane 

jest tym, że to jest grunt, który sąsiaduje z gruntem Narodowego Funduszu 

Zdrowia, który będzie tam budowany. Izba Lekarska ma bardzo ładny, własny 

obiekt przy ulicy Wojska Polskiego. Byłem tam dziesiątki razy i moim zdaniem 

jest wystarczający. Tu chodzi o to, żeby przy Funduszu wybudować potężny 

lokal, stąd taki ogromny grunt, który oczywiście będą dzierżawić na różne 

medyczne prywatne praktyki, czy inne rzeczy. Przypominam o tym, że dzisiaj 

lekarzy stać jest na to, żeby kupić ten grunt, nie tylko wydzierżawić bez 

przetargu, ale kupić ten grunt, ponieważ koszt, powtarzam to dziesiąty raz 

i wiem, że mnie lekarze nie lubią, ale ja ich bardzo kocham, koszt jednego 

dyżuru dobowego sięga od 1.700 do 2.400 zł. Dobowego. To jest tyle co 

zarobek pielęgniarki całomiesięczny. Porównanie tych dwóch profesji jest 

nieuprawnione. Dzisiaj sprzątaczka, pracująca w firmie zarabia 1.200 zł na 

miesiąc. Tam się ma 2.400 zł za dyżur kontraktowy, za dobę. Moim zdaniem, 

lekarzy jest stać na to, tak jak lekarzy, którzy kupili przychodnie 

z niepublicznych zoz-ów i stworzyli niepubliczne zoz-y. Kupili po dwa tysiące, 

dwa tysiące sto, ponieśli potężne nakłady remontowe, żeby przystosować 

budynki do obowiązujących przepisów, wzięli kredyty i mają. Są kredyty, stać 

jest całą Świętokrzyską Izbę Lekarską na to, żeby ten grunt kupić, a nie tylko 

wydzierżawić. Do mnie przyszło kilka osób wczoraj i dzisiaj rano, że oni 

chętnie wydzierżawią i dadzą dużo więcej aniżeli bezprzetargowo Izba 

Lekarska. Chętnie go kupią. Ten grunt jest wart parę milionów złotych. To jest 

w pięknym miejscu, koło Starostwa Powiatowego, przy ulicy Popiełuszki. Ja 

rozumiem, że występują ludzie o zmniejszeni czynszu, o to że pójdą do robót 

publicznych żeby częściowo przynajmniej spłacić swój dług, ja takich rozumiem 

i będę popierał, natomiast dając prawie pół hektara lekarzom, dajemy im to 

praktycznie za darmo. Wystąpią o warunki zabudowy, postawią budynek, 

później wystąpią o wykup tego, bez przetargu a może jeszcze z bonifikatą. Ja 

uważam że byłoby to nieuczciwe, tym bardziej, że jak mówi mój kolega Pyrek, 

wszyscy tak mówimy, że miasto potrzebuje tych pieniędzy. Proszę ogłosić 

przetarg, niech staną w uczciwej konkurencji, niech kupią, niech staną 

z deweloperami, z innymi podmiotami. Do mnie przyszło wielu ludzi, którzy 

chętnie by ten grunt kupili w przetargu nieograniczonym. To jest najlepszy 

dowód, że my nie powinniśmy dawać za darmo tak potężnych ilości gruntu. Ja 

rozumiem na poprawę 100 metrów, 300 metrów, rozumień nawet osobę, która 

chciała skrawek przy Policji, chociaż Policji jest to na pewno bardzo potrzebne. 

Oddawanie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych gruntu jest moim zdaniem 

niezasadne.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Żeby skrócić swoją wypowiedź, bo nie tylko mnie się spieszy, absolutnie 

w całości, w całej rozciągłości, popieram każdy argument, który wytoczył przed 

chwilą Janek Gierada. Po pierwsze, to jest grunt, który ma pół hektara, na 
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półhektarowej działce nie buduje się budynku, który ma służyć tylko i wyłącznie 

pracom Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Jeżeli tak jak Janek, albo ja, z racji 

różnego rodzaju działań wcześniejszych, zna dynamikę pracy Świętokrzyskiej 

Izby Lekarskiej, to proszę mi uwierzyć, że na co dzień siedzi tam pięć osób. 

Pięć osób. W związku z powyższym kompletnie tego nie rozumiem. Jest to po 

pierwsze przy głównej arterii wylotowej na Kielce. Po drugie możemy wystawić 

ten grunt na sprzedaż. Przypominam, to jest zaraz przy gruncie, na którym jest 

obecnie Starostwo Powiatowe, który dostał tytuł „Grunt na medal”. Ja nie 

znajduję ani jednego logicznego wytłumaczenia, które powinno zadecydować 

o tym, że będziemy głosować za tym, żeby po pierwsze ten grunt wydzierżawić, 

po drugie żeby go wydzierżawić w całości. Moim zdaniem lepiej wystawić go 

na przetarg, niech to kupi jakiś deweloper. To są bardzo atrakcyjne, również 

wizerunkowo, tereny. Namawiam państwa do tego. To nie jest źródło 

pozyskania pieniędzy. My szastamy pieniędzmi na lewo i prawo, co zresztą 

niejednokrotnie na tej sali żeśmy podejmowali. W związku z powyższym 

naprawdę apeluję do państwa żebyście się państwo opamiętali i przemyśleli to, 

bo nie ma żadnego logicznego uzasadnienia do głosowania za tą uchwałą. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Myślę, że nie ma nikogo na sali, kto musi się opamiętać.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Nie rozumiem skąd taka niechęć do środowiska lekarskiego. Koleżanki 

i koledzy, prędzej czy później wszyscy traficie w nasze ręce. Nie oszukujmy się. 

Przechodząc do rzeczy. Absolutnie nie zgodzę się z tym, co pan Radny Goraj 

powiedział, że przebywa tam pięć osób. Nie. Tam są organizowane zebrania, 

posiedzenia. Wielokrotnie dotyczące ważnych problemów medycznych. Są 

organizowane sympozja dla lekarzy spoza Kielc, którzy przyjeżdżają i pragną 

pozyskać jakąś wiedzę. Natomiast dziwi mnie jedno, dlaczego inaczej 

traktujemy środowisko lekarskie od pielęgniarskiego, od chociażby NFZ? Bo 

chyba nie mylę się, że działka pod NFZ również została oddana bez przetargu. 

Nie wiem kto mnie może poprawić.  

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

To jest nieaktualne, ponieważ NFZ nie będzie nic budował.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Zaraz. Podjęliśmy uchwałę. Ja nie mówię, czy będzie budował czy nie. Ale 

przekazaliśmy działkę na tych samych zasadach. Przypomnę państwu, że NFZ 

dysponuje ogromnymi pieniędzmi zupełnie nieporównywalnymi do Izby 

Lekarskiej. Uważam, że taka instytucja powinna mieć zapewnione absolutnie 
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dobre warunki pracy. Są to zbyt poważni ludzie, którzy wielokrotnie decydują 

o życiu pacjentów, dzieci i dorosłych, aby dalej w tak trudnych warunkach 

przebywali w jakich są.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Fundusz to sobie kupił panie Radny tą działkę. A tu chcą wydzierżawić na 20 

lat. To są dwie różne rzeczy. Dzisiaj Izba ma bardzo ładny lokal. Na sympozja, 

to jak ja znam to jeszcze nigdy w życiu nie było sympozjum żadnego. Sympozja 

robią w EXBUD, w dobrym hotelu, z dobrym wyszynkiem, a nie na ul. Wojska 

Polskiego, gdzie jest kilkaset metrów kwadratowych. Chcą tamto sprzedać, tu 

wybudować dziesięć razy większe, żeby dzierżawić. Macie masę pieniędzy, 

zarabiacie. Jest to profesja, która dzisiaj w Polsce ma najlepsze pobory ze 

wszystkich profesji jakie tylko są. Ja wcale nie czuję się głupszy od żadnego 

lekarza, ani człowiekiem, który musiałby być uzależniony od lekarza. Jakbym ja 

nie wybudował, to niemielibyście gdzie siedzieć. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 2 

Przeciw   – 4 

Wstrzymało się  – 12 

Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 

położonego w Kielcach al. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7.24 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego pan Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową 

stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce. 

Drugostronne zasilanie Kielc, Radkowice – Kielce Piaski. Zmiana Studium 

i plan jest w trakcie opracowywania. Za chwilę przystępujemy do uzgodnień. Po 

nich będzie wyłożenie do publicznego wglądu. Zmiana uchwały, tak naprawdę 

polega na dodaniu w paragrafie pierwszym ustępu piątego, który brzmi: 

„Dopuszcza się zmniejszenie obszaru objętego planem.” Dopuszcza się 

zmniejszenie obszaru objętego planem. Niezależnie od tego, bo trasa się już 

w miarę ustabilizowała, niezależnie od zmian jakie nastąpią w trakcie 

najbliższych miesięcy, korytarz, który został przyjęty w uchwale o przystąpieniu 

do planu, ma szerokość około 100 metrów. Jest pewien zapas, dokładnie 
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dwukrotny zapas. Ten zapis w ustępie 5, że dopuszcza się zmniejszenie obszaru 

planu pozwala na to, że jeśli już trasa, po dyskusji publicznej zostanie końcowo 

ustalona, granice planu ograniczą się wyłącznie do strefy technologicznej. To 

jest 50 metrów, po 25 metrów w każdą stronę od linii. Jest to wygodne dla 

inwestora, jest to zgodne z prawem, także jest odpowiedzią na wnioski 

niektórych właścicieli gruntów, by bez potrzeby tego planu nie rozszerzać i nie 

ustalać dla wąskiego pasa przeznaczenia innego niż linia, jakiekolwiek by ono 

nie było. Pozwala to na wygodną elastyczność bez konieczności zawirowań 

w procedurze. Jakie będą te granice ostatecznie, to przedstawimy na sesji, kiedy 

będzie skierowany plan do uchwalenia. Ten ustęp 5 pozwala na pewną wygodę 

w manewrowaniu granicami planu. Nie będą one zwiększone, co najwyżej mogą 

być zmniejszone. Jeśli chodzi o ten zapis, nie ma tu żadnych konfliktów, jest to 

także po myśli właścicieli gruntów. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 12 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Stwierdzam, że uchwałą nie przeszła, ponieważ nie ma quorum. Proszę 

o zdyscyplinowanie Radnych przebywających w kuluarach.  

Poddaję po raz kolejny projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 14 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LIX/1060/2014 z dnia 10 kwietnia 

2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV 

Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze 

Miasta Kielce. 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Proszę o sprawdzenie obecności. Informuję, że na sali jest obecnych 

14 Radnych. Nieobecni Radni: Mariusz Goraj, Stanisław Góźdź, Joanna Grzela, 

Tadeusz Kozior, Jarosław Machnicki, Oleg Magdziarz, Jacek Nowak, Alicja 

Obara, Marcin Perz, Stanisław Rupniewski, Renata Wicha. 
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Do pkt. 8 

 

Interpelacje, załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Alicja Obara, 

2. Joanna Winiarska. 

 

Do pkt. 9 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

pani Agata Wojda 

Taki głos, trochę w próżnię, bo pana Prezydenta już dawno nie ma na sali. Na 

stronie Urzędu Miasta pojawił się komunikat, że pan Prezydent w godzinach 

porannych złożył zawiadomienie do Prokuratury, po otrzymaniu pierwszych 

informacji zespołu kontrolującego spółkę miejską. Szkoda, szkoda, że dwie 

godziny rozmawiamy o Koronie Kielce, a pan Prezydent nie raczy 

poinformować Radnych o tym fakcie. Ja już dzisiaj wyraziłam swoje zdanie 

o braku kultury osobistej pana Prezydenta. Natomiast pan Prezydent powinien 

pamiętać, że nie tylko on ma legitymizację do sprawowania swego mandatu od 

mieszkańców ale Radni także. To, jak się pan Prezydent zachowuje, to nie jest 

tylko brak szacunku do nas, osobisty, który już wielokrotnie wyrażał, ale brak 

szacunku do naszych wyborców. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

pan Włodzimierz Wielgus  

Drodzy moi koledzy Radni. Niestety muszę skomentować głosowanie nad 

uchwałą o przekazaniu działki Izbie Lekarskiej. Powiem tak, jest mi niezmiernie 

przykro, że macie tak niechętny stosunek do lekarzy, do Izby Lekarskiej. Jest mi 

niezmiernie przykro, dlatego że wielokrotnie do mnie i nie tylko do mnie 

dzwonicie po pomoc. Pomoc, która polega na tym, że kierujemy was, czy ja was 

kieruję do konkretnych lekarzy, którzy pomagają szczególnie waszym dzieciom, 

ale nie tylko. To są członkowie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, którzy 

potrzebują warunków na spotykanie się w swoim gremium. To może, nie wiem, 

ustalmy tak, że chyba nie może być tak, że z jednej strony chwalicie ich 

kompetencje, chwalicie ich serce, podejście do pacjentów, a z drugiej strony 

przeszkadza wam to, że chcą pracować w odpowiednich warunkach.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Jan Gierada 

Nie można płakać nad rozlanym mlekiem. Było głosowanie, skończyło się. 

Każda profesja ma swoje prawa, nikt łaski nie robi, że lekarze, nikt żadnej łaski, 

że leczy, czy udziela pomocy. Ja tysiącom ludzi udzielam pomocy, przez 

lekarzy i nie przez lekarzy i tego nie wypominam. Za to biorą ciężkie pieniądze 

żeby pomagali. Ja uważam że mają obowiązek pomagać. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej pan Władysław Burzawa  

Nie jest dobrze że wypominamy sobie, że ktoś komuś pomaga, bo to uważam że 

nie jest to na miejscu. Jeżeli ja będę komuś mógł pomóc, pomogę. Jeżeli 

koledzy będą mogli komuś pomóc to pomogą. Obawiam się też, czy to 

głosowanie było zgodne z etyką lekarską, bo lekarz też głosował we własnym 

interesie. Nie wiem panie Przewodniczący czy on powinien też głosować, czy 

nie? 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Tomasz Bogucki  

Ponieważ pan, panie Władysławie znany jest z tego, że pan zadaje pytania 

trudne. Jest to trudne pytanie, ale nie jest takie, że może zostać bez odpowiedzi. 

Każdy Radny we własnym interesie powinien się wyłączyć z głosowania. Ale to 

Radny. Nikt go wyłączyć nie może. Tyle. To nie przesądziło o wyniku jak pan 

widział. To nie miało wpływu na wynik głosowania. Tyle formalnych 

odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

W najbliższych dniach są Święta Wielkanocne, życzę państwu spokoju i czasu 

poświęconego przede wszystkim na rodzinę, i na najbliższych, przyjaciół. Żeby 

wam nie zabrakło na stole Wielkanocnym bab i chłopów, odpowiednio 

przygotowanych i do jedzenia i do zabawy.  

Radnych, zainteresowanych drogą krzyżową po ulicach miasta, zapraszam na 

wtorek, kiedy będzie się odbywać taka droga krzyżowa. 

Przypominam, że w poniedziałek 5 maja 2014 roku o godzinie 15.00 odbędzie 

się sesja poświęcona stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. 

8 maja odbędzie się kolejna sesja, wynikająca a harmonogramu. 

Członków Komisji Rewizyjnej, którzy są jeszcze na sali informuję, że we 

wtorek po świętach, 22 kwietnia, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 59 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 10 kwietnia 2014 roku. 

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 

 
 


