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Protokół Nr LXI/2014 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 8 maja 2014 r., w godz. 10.00- 12.55 

w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego 

w Kielcach, Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych. Wszyscy 

obecni. 

 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram LXI w tej kadencji sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 maja 

2014 roku. Witam Panie i Panów Radnych, Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana 

Sekretarza a także kierownictwo Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Kielce. 

W sposób szczególny witam wśród nas Pana profesora Kazimierza Gustawa 

Zemłę światowej sławy artystę rzeźbiarza. Witam naszego stałego gościa Pana 

Senatora Krzysztofa Słonia. Bardzo serdecznie witam wśród nas uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły 

Papieża Polaka w Kielcach, na czele z Dyrektorem Grzegorzem Czaplą oraz 

nauczycielkami: Panią Matyldą Herman-Arendarską, Panią Agnieszką Durlik 

i Panią Dagmarą Bartochą. Witam także, jak zwykle miło, Państwa, Panie 

i Panów dziennikarzy naszych lokalnych mediów, witam także wszystkich 

zainteresowanych, którzy przyszli dzisiaj na sesję. 

Zgodnie z listą obecności potwierdziło swoją obecność podpisem 

i logowaniem 25 Radnych. Stwierdzam zatem, że kworum zostało osiągnięte 

i tym samym stwierdzam prawomocność sesji oraz zdolność Rady do 

podejmowania uchwał.  

W dniu dzisiejszym, 8 maja, przypada 69. rocznica zakończenia II Wojny 

Światowej. Nawiązując do odsłoniętej w Kielcach rzeźby „Sen” autorstwa 

Kazimierza Gustawa Zemły, która stanęła na Skwerze „Ofiar Katynia” 

w otoczeniu kamiennego kręgu, proponuję obecnie uczczenie pamięci 

wszystkich naszych Rodaków, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny 

w czasie II Wojny Światowej. Proszę o powstanie i chwilę ciszy. Dziękuję. 
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Jednocześnie w tym miejscu informuję, że gdyby obrady dzisiejszej sesji 

trwały dłużej niż do godziny 12.00, to wówczas przewiemy je na czas 

oficjalnych obchodów 69. Rocznicy zakończenia II wojny światowej, które 

odbędą się właśnie o godz. 12.00 na Rynku z udziałem władz Miasta, w tym 

Rady Miasta Kielce.  

Obecnie proszę o zabranie głosu Pana Czesława Gruszewskiego Zastępcę 

Prezydenta Miasta Kielce. 

 

Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

  Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki Pana prof. 

Gustawa Zemły laureata Nagrody Miasta Kielce. Pan profesor nie mógł odebrać 

Nagrody podczas oficjalnej uroczystości z powodów osobistych i kłopotów 

zdrowotnych. Dzisiaj cieszę się, że widzimy Go w dobrej kondycji i zdrowiu, 

i radujemy się razem z Nim, że możemy być razem. 

Pan Kazimierz Gustaw Zemła urodził się w Jasienicy Rosielnej na 

Rzeszowszczyźnie 1 listopada 1931 r. W latach 1952 - 1958 studiował 

w warszawskiej ASP. Od ukończenia studiów na Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie do 2002 r. pracował jako wykładowca na macierzystej uczelni. 

Pełnił tam również funkcję prorektora i dziekana. Jest profesorem zwyczajnym, 

członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Od ośmiu lat należy do Rady 

Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Jest jednym 

z najbardziej znanych, współczesnych rzeźbiarzy. „Tworzy dzieła, które są 

odbierane intuicją, wrażliwością, nie zmysłami nawet nie rozumem." 

(Magdalena Hniedziewicz „Album Płaskorzeźby Gustawa Zemły"). Jego prace 

charakteryzuje silna metaforyczność i symboliczny charakter formy. Pomniki: 

Powstańców Śląskich w Katowicach (1967), Monte Cassino w Warszawie 

(1999), Polegli Niepokonani w Warszawie (1973), Pomnik Czynu Polaków w 

Szczecinie (1979), to najsłynniejsze dzieła rzeźbiarza, które są sumą 

doświadczeń jego wieloletniej pracy twórczej.  

Oprócz wielu pomników, w swoim dorobku Gustaw Zemła ma również 

cykle rzeźb sakralnych. W latach 1980 - 1990 wykonał zespół 40 rzeźb dla 

Kościoła w Mistrzejowicach (dzielnica Krakowa). W latach 2000 - 2002 

stworzył cykl płaskorzeźb, nawiązujących do Starego i Nowego Testamentu – 

„Drzwi do Raju” i „Wrota do przeszłości”. Prace nad kolejnymi cyklami 

płaskorzeźb są kontynuowane. Profesor jest również autorem pomnika Ernesta 

Malinowskiego w Peru (1999), czy rzeźby nagrobnej znanego podróżnika 

Tonego Halika, a także statuetki Nagrody Literackiej Nike. W kilku polskich 
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miastach m.in. w Krakowie i Suwałkach, a także w Montevideo można znaleźć 

posągi przedstawiające bł. Jana Pawła II autorstwa rzeźbiarza.  

Z Kielcami twórca jest związany poprzez pomnik Henryka Sienkiewicza, 

który został odsłonięty w 2010 roku oraz aranżacji  Skweru Katyńskiego 

u podnóża kieleckiej Kadzielni, na którym stanęła rzeźba ,,Sen” w otoczeniu 

kamiennych ciosów z Bolechowic. Laureat Nagrody Miasta Kielce jest autorem 

ponad 30 wystaw indywidualnych, ponadto wziął udział w około 20 wystawach 

międzynarodowych i 50 wystawach krajowych. Otrzymał wiele nagród, 

wyróżnień i odznaczeń, w tym Nagrodę Państwową I stopnia, Krzyż Oficerski 

Kawalerów Maltańskich, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski, Oficerski Krzyż Zasługi Peru, zaś 4 lipca 2011 r. w uznaniu wybitnych 

zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz pracy 

dydaktycznej otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. 

Podczas tak doniosłej, oficjalnej uroczystości nie sposób tez nie odnieść się 

do moich osobistych odczuć i kontaktów z Profesorem. Chcę tu wrócić do 

uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika Henryka Sienkiewicza. 

Przyszedłem troszeczkę wcześniej i zastałem przed pomnikiem naszego 

wybitnego twórcę Pawła Pierścińskiego. Przez chwilę przerwał swoją 

kontemplację i powiedział do mnie: „jeśli ktoś nie wie co to jest pomnik, 

i wskazując na Sienkiewicza, to jest pomnik”. Tak, to prawda, wtedy to 

odczułem, że jest to dzieło artysty spełnionego, ale tez dzieło artysty pełnego 

skromności i pokory. Był taki czas kiedy powiedziałem do Profesora: „Panie 

Profesorze Pan nie musi nic nikomu udowadniać, nawet sobie:. Jakież było moje 

zaskoczenie kiedy powiedział, że się mylę. Ja nieomylny się mylę? Powiedział: 

„To nieprawda, ja codziennie wstaję rano i idę do pracowni po to żeby 

udowodnić, że jestem rzeźbiarzem”. Profesor Gustaw Zemła laureat Nagrody 

Miasta Kielce.  

Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski wręczył laureatowi Nagrodę 

Miasta. 

 

Pan Profesor Kazimierz Gustaw Zemła 

Panie Prezydencie  

Panie Przewodniczący  

Szanowna Rado 

Naprawdę muszę szczerze powiedzieć, że nie wiem co powiedzieć. 

Naprawdę łatwiej jest rzeźbić niż przemawiać. Jeśli będą te moje słowa takie 

chropowate proszę je traktować jako ułamki kamienia, może wtedy będzie to 
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bardziej strawne. Nie mam przygotowanego żadnego przemówienia, chciałbym 

tylko gorąco, jak najserdeczniej podziękować za to wielkie, zaszczytne 

wyróżnienie. Chyba z żadnego tak nie cieszyłem się, bo litania tych wyróżnień, 

ku mojemu zawstydzeniu, była tutaj przedstawiona. Chcę Wam powiedzieć, moi 

drodzy, nie przymilając się, że Kielce i Wy, i pejzaż, i ludzie, i atmosfera jest mi 

bliska, jest mi bardzo bliska. Przyjeżdżam tutaj, jak do przyjaciół i chciałbym 

tak samo gościć Was u siebie, nie tylko w sercu, ale jeśli będziecie w Warszawie 

moja pracownia jest otwarta dla Was. I pokażę nawet to, co nie jest skończone, 

to co może nawet nie powinno ujrzeć światła dziennego. A fakt, że udało mi się, 

że udało nam się, bo chcę tu Wam powiedzieć, że dzieło sztuki jakim powinien 

być pomnik, nie jest dziełem pary rąk jednego człowieka, na to dzieło złożyło 

się wiele ludzkich serc i rąk, które pomagały ażeby to dzieło zaistniało. 

I począwszy od Prezydenta Gruszewskiego, który namawiał mnie żebym ja się 

zajął pomnikiem Sienkiewicza, a ja powiedziałem, że chyba nie dam rady 

i odłożyliśmy to chyba na półtora roku, czy dwa lata. I przyszedł jeszcze jeden 

telefon, który był już nie taki proszący, ale trochę natarczywy, że to trzeba 

postawić. Prezydentowi i jeszcze z Kielc, to się nie odmawia. A więc jest tu 

atmosfera, są tu ludzie, którzy pomagali w tym dziele. Chcę tutaj wobec 

wszystkich i w tej uroczystej chwili powiedzieć, że równorzędnym partnerem 

i wybitnym artystą był Paweł Pietrusiński, kiedyś były mój uczeń, a dzisiaj 

wspaniały twórca, który niedługo będzie odsłaniał, Wy będziecie odsłaniali Jego 

znakomity pomnik Piłsudskiego na kasztance. A więc ten krąg przyjaźni jest 

szeroki i to mnie cieszy. Bardzo bałem się pomnika „Sen”, bo wiem, że Katyń, 

to słowo jest bardzo drażliwe, takie bolesne. I co, pokazać jeszcze raz w formie 

plastycznej boleść, przestrzelone czaszki? Dość mamy tej martyrologii, ale nie 

wolno nam zapomnieć. Szukałem i właściwie nic mi nie wychodziło, aż 

pojawiła się ta biała czysta forma  kobiety, Matki Polki, która miała stanąć na 

Krecie, bo o to prosił mnie Pan Przewoźnik, który niestety zginął w katastrofie, 

i ja to zrobiłem. I ta wykuta w marmurze kobieta nagle nie miała przeznaczenia, 

leżała sobie w pracowni, aż pojawił się ktoś z Kielc, nie będę wymieniał 

nazwiska, i powiedział, że to jest piękne, że musimy to mieć. I wspólnymi 

koncepcjami stworzyliśmy ten kamienny krąg i zadedykowaliśmy to tym 

ofiarom, polskim oficerom z Katynia. Te dwa dzieła, które są, są mi bliskie 

i jestem wdzięczny, że tak serdecznie żeście je przyjęli. Obiecuję, że już więcej 

takich dużych rzeczy nie będę robił, bo mógłbym się już nie wyrobić. Dziękuję 

Wam serdecznie za tę nagrodę i przyjmijcie mnie do siebie po bratersku. 

Dziękuję. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Są wśród nas uczniowie, a ich obecność nie jest przypadkowa. Dajmy im się 

wypowiedzieć z czym przybyli do Ratusza. 

 

Sonia Osajda uczennica ZSO Nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły – 

papieża Polaka w Kielcach 

Jesteśmy uczniami Zespołu Szkol Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych 

im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach. W tym roku szkolnym 

realizujemy pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej projekt: "Rośnij 

zdrowo z PLONem". Staramy sie poprzez nasze działania zwiększać wiedzę 

naszych kolegów, bliskich na temat problemów globalnych.  

Jak co roku, w drugą sobotę maja (w tym roku to 10 maja) obchodzić 

będziemy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Tegoroczne hasto to: 

SPRAWIEDLIWY HANDEL DLA LUDZI. Sprawiedliwy Handel to 

zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe, aby 

poprawiać sytuację mieszkańców krajów rozwijających się oraz promować 

zrównoważony rozwój. Beneficjentami Sprawiedliwego Handlu są producenci 

i pracownicy z ubogich krajów Południa, czyli Afryki, Ameryki Łacińskiej 

i Azji. 

Niestety nie każdy handel jest sprawiedliwy! 

• Z Etiopii pochodzi doskonała kawa. Przy jej uprawie pracuje co czwarty 

Etiopczyk. Za kilogram ziaren dostaje 1,29 zł. Z tego kilograma można zaparzyć 

80 filiżanek, wartych ok. 500 zł w kawiarni w Polsce. 

• Połowa czekolady najbardziej znanych firm - 46 % światowej produkcji kakao 

– pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Praca wciąż odbywa się tam 

w warunkach niewolniczych, a na plantacjach nierzadko pracują dzieci. Od lat 

nie widziały rodziców, nie chodzą do szkoły, kaleczą się maczetami, których 

używają. 

Dlaczego producenci kawy i kakao otrzymują tak niskie ceny za swoje 

produkty, a pracownicy plantacji są tak nisko wynagradzani i pracują w złych 

warunkach?  

Główne powody to: 

> brak dostępu do rynków, 

> duża liczba pośredników, 

> dominacja wielkich korporacji, 
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> subwencjonowane rolnictwo na Północy, 

> brak innych możliwości zatrudnienia, 

> dążenie do najniższej ceny. 

Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas, robiąc codzienne zakupy, 

zwracał uwagę na to, skąd pochodzą takie produkty, jak kawa, herbata, cukier 

trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, przyprawy, orzechy, ryż, róże, wino, czy 

ubrania. Produkty oznaczone logo FER TREJD dają nam pewność, że robiąc 

zakupy mamy wpływ na los drobnych producentów z najbiedniejszych krajów 

świata.  

Najważniejsze zasady Sprawiedliwego Handlu to:  

 Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty 

 Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe 

 Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne 

 Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką 

 Dążenie do zwiększania niezależności producentów 

 Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów 

 

Ustalone i wyznaczone przez FER TREJD standardy są przestrzegane zarówno 

przez producentów, pośredników jak i przetwórców. 

Pragniemy zatem zachęcić wszystkich do włączenia sie w akcję, mającą na celu 

promowanie ruchu Sprawiedliwego Handlu. 

 

Mamy nadzieję, że: 

 nasze miasto przyłączy się w przyszłości do obchodów tego święta tak jak 

Poznań, Trójmiasto czy Warszawa, 

 nasze władze podejmą działania w celu uzyskania tytułu Miasta 

Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu, 

 w naszym mięście powstanie więcej miejsc, w których można będzie 

kupować produkty z logo FER TREJD. 

 

Zwracamy sie zatem z prośbą do Państwa Radnych o: 

 przyjęcie uchwały wspierającej Sprawiedliwy Handel 

 zgodę na podawanie produktów Sprawiedliwego Handlu na swoich 

spotkaniach, w biurach i stołówkach. 

 propagowanie idei Sprawiedliwego Handlu przez uwzględnienie jej na 

przykład w strategii promocji miasta i w bezpłatnych publikacjach 

(w internecie czy w biuletynach) 
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Dziękujemy za uwagę. 

 

A teraz zapraszamy wszystkich do spróbowania pysznej kawy pochodzącej ze 

Sprawiedliwego Handlu! 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Zanim ogłoszę przerwę, to poproszę Panią Radną Alicję Obarę, która jest 

nauczycielem w tej szkole, aby przekazała  upominki dla uczniów, którzy do nas 

przyszli i próbują nas poruszyć swoją ideą. 

Ogłaszam 5 minut przerwy żeby dzieci mogły wyjść i poczęstować Państwa 

kawą pochodzącą ze Sprawiedliwego Handlu. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Wznawiam obrady po przerwie. 

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

uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2014 roku porządek obrad, a także projekty 

uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 

do nich porządkiem. 

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

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad dzisiejszej 

sesji, a mianowicie wprowadzenie do porządku obrad: 

1. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026, 

2. autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, 

3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia do Związku 

Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 

wodociągowo – kanalizacyjnych. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Czy są inne wnioski do porządku obrad? 

 

 

 



8 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Dzisiaj będziemy znowu procedować nad projektami uchwał , natomiast ja 

z wielkim niepokojem obserwuję pewne zjawiska, które mają tutaj miejsce. 

Mianowicie nie jest zachowana określona procedura, bo przyjmujemy na koniec 

roku budżet, który mamy realizować w roku kolejnym. W trakcie roku następują 

oczywiście jakieś przesunięcia w budżecie wynikające z różnych powodów. Ale 

obserwujemy też zjawisko, że pojawiają się różne dziwne zadania, które nie 

były przewidywane w projekcie i nie trafiają wcześniej do merytorycznych 

Komisji. A po to te Komisje są, aby się nad tymi problemami pochylić. Między 

innymi widzę tutaj kwotę 100 tys. zł przeznaczoną dla Caritasu i myślę, że na tej 

sali nikt nie ma wątpliwości co do zasadności przekazania tych pieniędzy, ale 

dobrym obyczajem by było, by projekt trafił do Komisji. Ja powiem więcej tak 

na marginesie, byliśmy ostatnio w Stowarzyszeniu Siemacha jako Komisja. Jest 

to Stowarzyszenie, które prowadzi między innymi Ksiądz Drapała, była Radna 

Pani Halina Olendzka, i to Komisja wystąpiła z wnioskiem  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Panie Radny, to jest punkt dotyczący porządku obrad, proszę do rzeczy. Ponadto 

błądzi Pan, bo to nie jest Siemacha tylko Nadzieja Rodzinie. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ale do czego zmierzam – tu nie mamy wątpliwości. Ale jest tu drugi punkt: 

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni radiologicznej 

w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej PATRON na kwotę 245 tys. zł. 

Ta Przychodnia ma dwie siedziby: przy ul. Kopernika 3 i ul. Karczówkowskiej 

45. Ja uważam, że Pan Prezydent przez autopoprawkę powinien to wyłączyć 

z projektu uchwały budżetowej, ponieważ według mnie i wielu Radnych, 

z którymi rozmawiałem, jest to nie do zaakceptowania . 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Zwracam Panu Radnemu uwagę, że mówimy o porządku obrad, a nie 

o projekcie uchwały zmieniającej budżet.  

 

Radny Jerzy Pyrek 

Dobrze, ale jeżeli przyjmiemy porządek… 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

To będziemy mogli zmieniać uchwałę, którą przyjmiemy w porządku. Pan cały 

czas nie na temat rozmawia. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Dlaczego nie na temat? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Dlatego, że mówimy o porządku obrad, a Pan mówi o konkretnej uchwale. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ale chodzi mi o to, że jeżeli zatwierdzimy porządek obrad, to będziemy nad tą 

uchwałą głosować po prostu. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Będziemy się nad tą uchwałą pochylać zanim będziemy głosować. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

To ja w takim razie składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Uchwały budżetowej? 

 

Radny Mariusz Goraj  

Ja po ostatniej sesji w momencie kiedy Wysoka Rada nie przyjęła do porządku 

obrad Stanowiska Rady Miasta Kielce wobec działań zmierzających do 

wprowadzenia w Polsce ideologii gender, złożyłem po sesji wniosek 

o wprowadzenie tego w trybie zwykłym, ale taki najzwyczajniejszy po prostu 

ludzki błąd, od nikogo niezależny, spowodował, że to nie trafiło do 

Przewodniczącego, więc czuję się w obowiązku, jako że byłem projektodawcą 

tego działania, poprosić Państwa o wprowadzenie tego do porządku obrad 

w dniu dzisiejszym. Otrzymaliście Pastwo drugą kopię tego Stanowiska, a to ze 

względu na ogromny szacunek dla osoby, na którą się tutaj powołuję, zmieniłem 

nomenklaturę z błogosławionego na Święty Jan Paweł II. Proszę, więc 

o wybaczenie, że na początku wkradł się delikatny chaos. Prosiłbym, abyśmy 

zagłosowali za wprowadzeniem tego do porządku obrad. Oczywiście każdy 
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będzie mógł wyrazić swoje zdanie w sprawie tego Stanowiska w trakcie 

dyskusji, ale proszę o wprowadzenie tego do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy zatem do 

głosowania. 

 

Głosowanie. 

 

I. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 2 

Przeciw   – 16 

Wstrzymało się  – 7 

 

Rada Miasta Kielce wniosek odrzuciła. 

 

II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Miasta 

Kielce wobec działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce ideologii 

gender. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 13 

Przeciw   – 12 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad (jako pkt. 8.3). 

 

III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2014-2026. 
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Głosowanie: 

 

Za   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad (jako pkt. 8.9). 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku 

do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, 

jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 

zaproponowane zmiany. 

 

Sprzeciwu nie słyszę. 

 

Głosowanie: 

Za   –18 

Przeciw   – 2 

Wstrzymało się  – 5 

 

Wobec powyższego 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 10 

kwietnia 2014r. oraz 8 maja 2014r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. „Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce”. 

7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXVI/645/2012 Rady Miasta 

Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na rok 2013. 

8. 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 autopoprawką); 

3) Stanowisko Rady Miasta Kielce wobec działań zmierzających do 

wprowadzenia w Polsce ideologii gender. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
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5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014; 

6)  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Miasta Kielce na lata 2014-2020; 

7) w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 

8) w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 

wodociągowo - kanalizacyjnych; 

10) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ul. Skrajnej (dz. nr 359/2); 

11) w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/962/2013 Rady Miasta Kielce 

z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 

położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej; 

12) w sprawie przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 

darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej (dz. nr 110/6); 

13) w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/904/2013 Rady Miasta Kielce 

z dnia 3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 43/1, 41/6); 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego 

„Wilka” (dz. nr 43/1, 41/6); 

15) w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/903/2013 Rady Miasta Kielce 

z dnia 3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 193/4); 

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego 

„Wilka” ” (dz. nr 193/4); 

17) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Bęczkowskiej; 

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

Topolowej; 
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19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Zagórskiej; 

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

Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 10/36); 

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

Podgórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

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

Hutniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy; 

23) w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach; 

24) w sprawie nadania nazwy „Leszka Drogosza” ulicy w Kielcach; 

25) w sprawie nadania nazwy „Artylerzystów” ulicy w Kielcach. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 

protokołów z sesji, które odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014r. oraz 5 maja 

2014r. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się 

z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie 

wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów.  

 

I. Głosowanie: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 10 kwietnia 2014r. 

 



15 

 

 

II. Głosowanie: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 5 maja 2014r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Informuję Państwa Radnych, iż do dnia 31 maja, zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta Kielce Nr XXXII/597/2012 z dnia 6 września 2012, mogą Państwo 

składać wnioski z kandydaturami do nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury. Wnioski 

wraz z uzasadnieniem należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury 

i Sportu. 

2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Świętokrzyskie Centrum 

w Kielcach zaprasza wszystkich radnych do członkostwa w Forum Radnych 

Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowa informacja na ten temat 

znajduje się na stronie internetowej – materiały dla radnych. 

3. Informuję, że wszyscy Radni Miasta Kielce złożyli w ustawowo nakazanym 

terminie oświadczenia majątkowe za rok 2013. 

4. Chcę podziękować Radnym, którzy w ramach pocztu sztandarowego Rady 

Miasta Kielce uczestniczyli w uroczystościach 3 Maja, a są to: Pani Renata 

Wicha, Pani Regina Zapała i Pan Wiesław Koza. 

5. Interpelacje między sesjami złożyła Radna:  

 Joanna Winiarska, 

 Wiesław Koza 

 

Do pkt. 5 

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce przedstawił 

informację  o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce. 
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W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu  10 

kwietnia 2014 r.  Prezydent Miasta Kielce wydał: 

I.    24 zarządzenia dotyczące: 

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

– 
 Nr 127/2014, Nr 131/2014, Nr 142/2014

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 rok – 
 Nr 126/2014, 

    
Nr 128/2014, Nr 132/2014, Nr 143/2014

, 

3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Ośrodka 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach – 
 Nr 134/2014

,   

4. zasad  organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miasta Kielce  – 
 Nr 136/2014

,   

5. przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia z zakresu 

zarządzania kryzysowego „Akcja Jodowa 2014” – 
 Nr 133/2014

, 

6. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 r. – 
 Nr 145/2014

,   

7. zmiany zarządzeń: 

a) w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce 

lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – 
 Nr 125/2014

, 

b) w sprawie określenia trybu postępowania przy udzielaniu obniżki 

czynszu za zajmowane lokale mieszkalne w zasobach Miasta, 

lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób Skarbu 

Państwa gospodarowanych przez Prezydenta Miasta Kielce oraz w 

lokalach mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych 

właścicieli  – 
 Nr 129/2014

, 

c) w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego 

zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Parlamentu 

Europejskiego – 
 Nr 130/2014

, 

d) w sprawie prawidłowego działania Zintegrowanego Systemu 

Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO w Urzędzie Miasta 

Kielce – 
 Nr 144/2014

, 

e) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki 

budżetowe  i zakłady budżetowe  – 
 Nr 147/2014

, 

8. zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem dróg 

publicznych) w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na 
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cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach 

przyległych  (poza pasem dróg publicznych) – 
 Nr 124/2014,

 

9. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Wrzosowej – 
 Nr 135/2014,

 

10. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Rakowskiej – 
Nr 137/2014

,  

b) Jagiellońskiej – 
Nr 138/2014

,   

c) Owsianej – 
Nr 139/2014

,   

d) Piekoszowskiej – 
Nr 140/2014

,   

e) Lecha – 
Nr 141/2014

,   

11.  powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania udziału jednej drugiej części w nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ulicy Buskiej 12 – 
Nr 146/2014

,   

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

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 24 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 6 – 7 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1.  „Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce”. 

2. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXVI/645/2012 Rady Miasta 

Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na rok 2013, 

materiały powyższe były przedmiotem prac Komisji oraz zostały opublikowane 

na stronie dla Radnych w odpowiednim czasie i trybie. Czy są jakieś pytania lub 

uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę, w związku z czym uznaję, 

że Rada Miasta Kielce przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdania. 

 

Do pkt. 8. 1 - 2 

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendował 

projekty uchwał: 
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I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026 (z autopoprawką), 

II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2014 rok (z autopoprawką). 

 

Przedmiotowy projekt uchwały powoduje zwiększenie planu dochodów  

budżetu Miasta o kwotę 1 941 418 zł w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 

1 095 272 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 846 146 zł. Ponadto 

zwiększa sie plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 4 007 947 zł, w 

tym: plan wydatków bieżących o kwotę 762 001 zł oraz plan wydatków 

majątkowych o kwotę 3 245 946 zł. Zwiększa się również plan przychodów  

o kwotę 2 066 529 zł, a także dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych 

rocznych. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r. oraz zmian w planie 

dochodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego. Dokonuje się 

także zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków 

dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz zmian w dotacjach 

podmiotowych i celowych. Deficyt Miasta po zmianach wynosi 155 392 975 zł 

i zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 117 157 571 zł 

oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 38 235 404 zł.  

Zmiany przedstawione powodują zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2014 – 2026.  

Proszę o przyjęcie projektów uchwał wraz z autopoprawkami. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Powrócę do kwestii dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do 

pracowni radiologicznej w nzoz PATRON. Mam pytanie kto złożył taki 

wniosek, kto był wnioskodawcą czy współwłaściciele nzoz-u czy władze 

Miasta? Poza tym czy jeżeli inne tego typu placówki zwrócą się z podobnymi 

wnioskami czy również będzie udzielane wsparcie? Poza tym dlaczego Pan 

Przewodniczący dopuszcza do niezachowywania określonych zasad? Została 

pominięta najważniejsza Komisja w tym zakresie. Natomiast ja osobiście brałem 

udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i na ten temat nie padło ani 

jedno zdanie. Takie wrzutki mamy od czasu do czasu, gdzieś między wierszami, 

na zasadzie, że ktoś nie zauważy. Jest to prawie ćwierć miliona. Przy zadłużeniu 
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Miasta kilkaset milionów, samych odsetek prawie 200 mln zł, dajemy komuś 

ćwierć miliona w prezencie. Na jakiej zasadzie, ja się pytam? Jest to 

niepubliczny zakład, który owszem ma kontrakt z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, ale również prowadzi usługi komercyjne, na stronie internetowej jest 

podany cennik. Następne pytanie – jakie są powiązania, spytam wprost, i czy są, 

bo ja nie wiem, nie znam, ale taka informację mam, że są powiązania rodzinne 

między współwłaścicielem nzoz-u, a jednym z wysoko postawionych 

pracowników Urzędu Miasta? Proszę o odpowiedź na to pytanie zanim 

będziemy procedować. Uważam, że to jest podstawowa kwestia 

w rozstrzygnięciu tej sprawy, pomijam kwestie finansowe. Jest tutaj trzech 

dyrektorów publicznych placówek gdzie takie pieniądze byłyby na wagę złota, 

jest Kolega, który prowadzi prywatna praktykę – czy dostanie takie pieniądze?   

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Zanim merytorycznie odpowie Pan Prezydent, to ja w tej części, w której 

próbował mnie Pan zaczepić odpowiem, przypominając tylko Radnym, 

mówiłem już o tym wielokrotnie, że wszystkie uchwały, które są zaplanowane 

na sesję, mogą być przedmiotem pracy każdej Komisji. I Komisja merytoryczna 

dotycząca, na przykład służby zdrowia, jeśli chodzi o uchwałę budżetową, 

w części dotyczącej spraw służby zdrowia może za każdym razem, jak jest 

zebranie Komisji, opiniować część dotyczącą służby zdrowia. Może również 

składać wnioski dotyczące tej konkretnej uchwały. Nie jest natomiast przyjęte, 

że ja mam kierować jakieś specjalne zaproszenie do każdej Komisji co ma 

procedować, a co nie, bo to jest wolna wola wszystkich członków każdej 

Komisji. Żadnej Komisji nie mówię co ma robić. Natomiast pracownik Biura 

Rady pilnuje żeby te uchwały, które są w kompetencji każdej Komisji były 

opiniowane. Natomiast Komisja Budżetu na pewno tę sprawę, zmian 

w budżecie, za każdym razem omawia. Ja nie wiem na ile były szczegółowo 

omawiane, ale projekt wisiał, mało tego, ja na przedsesyjnej konferencji 

prasowej najważniejsze zmiany w budżecie przedstawiałem i mówiłem również, 

to nie jest żadna wrzutka, o 100 tys. zł dla Caritasu i o prawie 250 tys. zł dla 

PATRONA.  

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

Najpierw sprawa tego pokrewieństwa, Panie Radny, ja mam taką prośbę, 

albo Pan podaje nazwiska, albo przeprasza i wycofuje tę supozycję. Po drugie 

dlaczego nzoz i kto występował? Występowały władze nzoz, dokładnie Pani 
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Prezes Izabela Bukowska wystąpiła z taką prośbą. Jeżeli chodzi o Caritas, to ta 

sprawa nie była przez Pana podejmowana. Czy dostaną Szpitale? Nie wiem, bo 

o tym, Panie Radny decyduje Rada, natomiast wiem, że wszystkie te publiczne 

zoz-y otrzymywały wsparcie ze środków publicznych. I na końcu jedna uwaga – 

ten nzoz PATRON ma nie tylko kontrakt z NFZ, ale świadczy usługi na rzecz 

mieszkańców Kielc. I jeszcze jedna rzecz – powinien Pan pamiętać, że to jest 

ten nzoz, który nie miał własnej siedziby, w tym przypadku na ul. 

Karczówkowskiej, i został przez właściciela tego obiektu, po prostu 

wypowiedziano mu umowę, bo nie był w stanie podołać rosnącym tam 

czynszom. Radny Gierada dokładnie pamięta, że w okresie gdy była 

prywatyzacja spzoz-ów myśmy jako Radni i Prezydent przyjęli pewne 

zobowiązania wobec powstających spółek pracowniczych, i wśród nich była 

między innymi zasada w miarę równego traktowania. Ta zasada dotyczyła, jak 

Państwo pamiętają, po pierwsze liczby potencjalnych pacjentów, żeby start 

ekonomiczny tych nzoz-ów był porównywalny. W przypadku tego nzoz-u 

obiekt, który mieścił się na ul. Karczówkowskiej nie był ich obiektem i staramy 

się w tych kwestiach być lojalnym wobec partnerów i dotyczy to nie tylko tej 

kwestii, o której tutaj dziś mówimy, ale także innych kwestiach związanych 

z tym, że na przykład sprawy własnościowe niektórych nzoz-ów stawiały je 

w sytuacji znacznie gorszej niż inne. Przykładam jest nzoz na ul. 

Karczówkowskiej dr. Szczukockiego, który do tej pory nie mógł skorzystać 

z tamtej uchwały, bo trwają sprawy z rozwiązaniem problemów 

własnościowych. Panie Radny, w tej kwestii nie ma żadnego podtekstu, jest to 

placówka służby zdrowia, która świadczy usługi dla wszystkich obywateli. 

I polskie prawo, także prawo unijne wyraźnie mówi że nie wolno inaczej 

traktować publicznych placówek służby zdrowia i niepublicznych. 

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

Panie Prezydencie, ja niczego nie będę wycofywał, ja tylko zadałem 

pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Natomiast do Pana 

Przewodniczącego, Panie Przewodniczący jestem Wiceprzewodniczącym 

Komisji Rodziny i ostatnio ja prowadziłem tę Komisję, żaden dokument na to 

nie wpłynął, a specjalnie przyszedłem na posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów, na temat tych środków ani jedno słowo nie padło. Mało tego, 

wszystko mogłoby być transparentne gdyby było w odpowiedniej formie 

przedstawione, gdyby był odpowiedni dokument, ale tego nie ma i to jest 

podstawowa sprawa. Natomiast na ten moment, na podstawie wiedzy, którą 
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posiadam, uważam, że przekazanie tych pieniędzy jest niezasadne, a poza tym 

w dalszym ciągu oczekuję na odpowiedź czy są powiązania personalne czy nie 

ma powiązań personalnych, bo dla mnie jest to nieklarowne. Gdyby była taka 

informacja, podpisują się osoby: ta, ta i ta, każdy gdzieś pracuje, każdy jakąś 

działalność prowadzi, ale jeżeli jest to w sposób przejrzysty podane, to jest 

sprawa oczywista. Natomiast jeżeli Pan Prezydent mówi żebym ja miał podać 

nazwiska, przepraszam bardzo, chyba nie o to chodzi. 

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

Ja jednak nalegam aby Pan Radny w tej kwestii wypowiedział się do 

końca. Pan publicznie poinformował o możliwości popełnienia przestępstwa 

normalnego nepotyzmu i wynikającej z tego korupcji. I w tej sytuacji albo Pan 

wycofuje to, albo Prezydent Miasta musi zawiadomić stosowne organy, że 

powziął informację o podejrzeniu przestępstwa. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Tak to jest niestety, trzeba brać odpowiedzialność za słowa. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Ja chciałem tylko Państwa poinformować, że na początku tego roku złożyłem 

prośbę do Pana Prezydenta o zwolnienie Szpitala Dziecięcego z podatku od 

nieruchomości i decyzją nie Rady Miasta, ale Pana Prezydenta takiej zgody nie 

uzyskałem. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Chcę tylko powiedzieć, że nie ma możliwości zwalniania z podatku od 

nieruchomości, jest tylko możliwość umorzenia zaległości. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ja powiem tak: z przyczyn czysto zawodowych nie mogłem być wczoraj 

na Komisji Budżetu i Finansów i dopiero dzisiaj dowiaduję się o tym zapisie. 

Ale jeżeli jest chociaż ziarno prawdy w argumentacji pana Radnego Pyrka, ja 

tutaj się zgadzam niestety Panie Radny z tym co powiedział Pan Prezydent 

i potwierdził Pan Przewodniczący, że tego typu supozycje są podstawą do tego 

żeby jednak zawiadomić organy ścigania, Prezydent nie ma w tym momencie 

innego wyboru. Natomiast wracając do meritum sprawy, ja absolutnie dwoma 

rękami, wszystkim co mam, całym swoim dorobkiem głosuję i wspieram 
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wspieranie publicznych placówek zdrowia, wielokrotnie dawaliśmy temu wyraz 

tutaj na sesji, w stosunku do wszystkich publicznych placówek zdrowia, przede 

wszystkim kierowanych przez kieleckich radnych. Ale nie tylko placówek 

ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych, przypomnę Szkołę Muzyczną, itd. 

Pamiętają Państwo również mój duży opór jak głosowaliśmy sprawę tzw. 

kieleckich nzoz-ów, przekazania im budynków, rozłożenia na raty, itd.  Wtedy 

byłem przeciwny i myślę, że swoistym odpryskiem tamtych działań jest to, 

z czym dzisiaj mamy do czynienia. Jestem absolutnie przeciwny, bez względu 

na motywację, bez względu na uzasadnienie. Każda placówka publiczna czy 

niepubliczna służy dobru mieszkańców. Od tego aby strać się o wzmocnienie 

tzw. parku rehabilitacyjnego, i bez wątpienia potwierdzi to Pan Radny Marcin 

Perz, bo zna się na tym chyba najlepiej z nas, są tzw. środki unijne – to jest 

Regionalny Program Operacyjny, itd., na pewno nie budżet Miasta. Panie 

Prezydencie, Pan wybaczy, ale nie przemawia do mnie argumentacja, że ten 

sprzęt kupiony za te pieniądze będzie służył Kielczanom. Tak zgadzam się 

będzie służył Kielczanom, ale jeżeli jest to działalność komercyjna, a taką 

działalności przejawia każdy nzoz, dlatego, że to są spółki z o.o. najczęściej, to 

ja nie widzę tutaj absolutnie podstaw do tego żeby chociażby złotówka 

z budżetu Miasta Kielce trafiła do prywatnej firmy. Bo za chwilę, przepraszam 

zastosuję tutaj trochę takiej krotochwili Jasia Gierady, przyjdzie tutaj do nas 

właściciel wesołego miasteczka i powie, że mu się łańcuch urwał w karuzeli, 

a przecież karuzela też służy mieszkańcom. Nie idźmy w paranoję. Po tej 

debacie będę prosił o 5-cio minutową przerwę i proszę o poparcie któregoś 

z Szefów innych Klubów, bo nad tym musimy się tutaj dłużej zastanowić, bo 

będzie to decydować o tym, jak będziemy stanowić to prawo na przyszłość. 

Przypominam tutaj kwestie zbycia w trybie przetargowym bądź 

bezprzetargowym, które bardzo często budzą kontrowersje, i przede wszystkim 

zbycia lokali komunalnych i odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Nie 

możemy tworzyć precedensu, który w przyszłości zmusi nas do konkretnych 

działań, bo ktoś może odwołać się do dzisiejszego przypadku i powiedzieć: no 

mnie tego Rada nie zaproponowała. Na pewno nie możemy iść w te stronę Panie 

Prezydencie. 

 

Radny Jarosław Karyś 

Sprawa nzoz-ów rzeczywiście wraca do nas  jak bumerang po wielu latach. Nie 

przypuszczałem, że jeszcze wróci, ale jednak wróciła. Słowa kieruję osobiście 

do Pana Prezydenta, Panie Prezydencie ja bardzo Pana szanuję, ale myślę, że 
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Pan się troszeczkę zagalopował w tym, co Pan powiedział. Zacytuję tutaj kilka 

zwrotów: że ten nzoz nie ma własnej siedziby dlatego musimy mu pomagać. 

Pytanie: ile nzoz-ów nie ma własnej siedziby? Czy wszystkim będziemy 

pomagać? Chcę odpowiedzi konkretnej, bo moim zdaniem nzoz-ów jest 

kilkadziesiąt, może więcej, nie wszystkie są to te, które załapały się, że tak 

powiem, na tę uchwałę, którą żeśmy podejmowali swego czasu. No zastanówmy 

się czy wszyscy będą od nas mieli jakieś środki na założenie swojej siedziby, 

a tych nzoz-ów powstaje, z tego co wiem, coraz więcej. Stąd drugie moje 

pytanie: ile nzoz-ów jest w Kielcach? Jeżeli musimy pomagać, jak Pan 

Prezydent się wyraził, wszystkim i musimy ich traktować równo, to ja 

rozumiem przez to, że wszystkie nzoz-y w Kielcach dostaną po 240 czy 250 tys. 

zł na cele opieki zdrowotnej? Myślę, że troszeczkę tutaj zagalopowaliśmy się. 

I oczywiście wspieram tu głos mojego Kolegi żeby któryś z Klubów poparł nas 

w ogłoszeniu przerwy po tej dyskusji. I proszę o odpowiedź na pytania jeszcze 

przed przerwą. 

 

Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Klubu Radnych PO 

Popieram wniosek Klubu Radnych PiS. 

 

Radny Jan Gierada 

Jestem zniesmaczony tą uchwałą, bo powiem wprost, danie komuś ćwierć 

miliona złotych, dla firmy, która prowadzi usługi komercyjne jest szyte grubymi 

nićmi. Niech Pan zawiadomi organa ścigania, że ja tak powiedziałem. Jak Pan 

zawiadomi organy ścigania będę pierwszym człowiekiem, który pójdzie tam 

zeznać. Pan straszy niepotrzebnie, przecież dyskusja jest dyskusją, natomiast 

niech Pan korzysta z tego prawa. Szanowni Państwo czy wiecie czyja siedziba 

jest koło DPS przy ul. Jagiellońskiej, ten nowy obiekt? To jest PATRONA. Czy 

wiecie ile to kosztuje? Ja wiem, ale nie powiem, bo nie mam takiego 

upoważnienia. Wiecie kto jest właścicielem tego PATRONA 

i współwłaścicielem? Ja wiem, Pan Prezydent jedno nazwisko wymienił. 

Natomiast Pan się myli, Panie Prezydencie Sygut, że niepubliczny jest na 

równych prawach z publicznym. Tak, jest na równych prawach, ale tylko pod 

względem ceny za świadczone usługi. Tylko i wyłącznie. Natomiast niech Pan 

nie szasta jakimiś przepisami unijnymi, że trzeba pomagać niepublicznemu zoz-

owi. Nie ma takiego przepisu. Powiedział Pan, że unijne przepisy wskazują, że 

równe prawa. Równe prawa są tylko do udzielania świadczeń medycznych 

i zapłaty za nie, bo ceny za punkt – 52 zł, czy za poradę są jednakowe dla 
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publicznych i niepublicznych. I na tym jest koniec. Natomiast jak Pan ma tak 

dużo pieniędzy, to ja od dwóch lat proszę Dyrektora Tomalę i wszystkich 

Prezydentów po kolei, żebyście dali pieniądze na Przedszkole i Żłobek na ul. 

Piekoszowskiej gdzie nie ma kotła porządnego, nie ma centralnego ogrzewania 

i brakuje jeszcze trzech okien. A Wy dajecie ćwierć miliona złotych dla 

niepublicznego zoz-u, który wystawił sobie ekskluzywną, najładniejszą siedzibę 

w Kielcach. Pytanie moje jest proste – czy w tym niepublicznym zoz pracuje 

żona Dyrektora Zarządu Dróg Wójcika, czy nie pracuje? Może Pan na to 

odpowiedzieć? Wie Pan o tym, czy Pan nie wie czy pracuje? Jest powiązanie? 

Rupniewskiego chcieliście ukatować za sprzedanie gaśnicy jako wykorzystanie 

mienia komunalnego. Proszę mi odpowiedzieć czy w tym nzoz-ie udziałowcem 

lub pracownikiem jest żona Dyrektora Wójcika. Jeśli Pan nie wie, to Pan powie, 

że nie wie, ale chciałbym żeby Pan to powiedział. Danie ćwierć miliona złotych 

jest, powtarzam drugi raz, szyte grubymi nićmi. Proszę Radnych żeby wszyscy 

zagłosowali przeciwko tej uchwale. Jest to jakieś nieporozumienie. Na 

Dziecięcy Szpital do dnia dzisiejszego nie ma 12 mln zł na wyposażenie, 

złotówki nie ma, ja tę inwestycje prowadzę. Proszę dać 10 mln zł, będziemy 

pisali w prasie, będziemy chwalili. Przy takim zadłużeniu Miasta dawać 

niepublicznemu zoz-owi, komercyjnemu, którego stać na obiekt za kilkanaście 

milionów, na aparaturę to jest skandal.  

 

Radna Katarzyna Zapała 

Nie po raz pierwszy o tym wspomnę, i to nie jest moje pytanie, tylko po 

prostu stwierdzenie, mówiłam o tym, że jeżeli mamy dofinansować 

jakiekolwiek środowiska, wspierać pewne działania, to należy stworzyć 

programy, które będą obejmowały wszystkie podobnego typu instytucje. Kiedy 

chcemy wspierać profilaktykę wśród dzieci, na przykład szczepień, to 

przygotowujemy taki program, do którego może przystąpić każda instytucja 

zajmująca się tego typu zadaniami. Dlatego wiem, że w przypadku wsparcia  dla 

nzoz-ów, zoz-ów i wszelkiego typu instytucji zajmujących się zdrowiem 

naszych obywateli, Kielczan, nie ma takiego programu, co mnie dziwi, bo 

tworzy właśnie sytuacje braku transparentności. Ponieważ nie ma sensu, 

i widzę, że nie ma też ze strony, włodarzy Miasta, władz wykonawczych chęci 

aby przestawić ten problem dokładnie na tej sesji, tu przed nami, myślę, że jako 

Rada mamy od tego odpowiednie ciało czyli Komisję, która merytorycznie 

zajmuje się tymi zadaniami i w momencie kiedy będzie przerwa chciałabym aby 

ta Komisja miała wgląd we wszystkie dokumenty związane z tą uchwałą. 
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Z każdą jedną opinią, która została do tej uchwały przygotowana i żeby 

odpowiednie Wydziały merytoryczne przedstawiły całą sytuacje związaną 

z wydatkowaniem tego ćwierć miliona złotych.  

 

Radny Mariusz Goraj 

W ślad za tym co powiedziała Kasia Zapała, może faktycznie niegłupim 

rozwiązaniem jest, poddaję to Państwu pod rozwagę, bo nie chcę nadwyrężać 

Państwa czasu, żeby faktycznie zebrała się Komisja Budżetu i Finansów 

z Komisją Rewizyjną i poprosiła urzędników, może nie podczas tej przerwy, ale 

może na przykład za pół godziny, o przedstawienie wszystkich dokumentów. 

Możemy przesunąć ten projekt w porządku, nie ma obowiązku głosowania tego 

w tym momencie. Może faktycznie poprośmy aby cały tryb uchwałodawczy 

przygotowania tej poprawki zostały nam, jako Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Budżetu i Finansów, przedstawiony. Poddaję to pod rozwagę.  

 

Radny Jarosław Machnicki 

Ja myślę, że Komisje miały czas i jeśli ma to być przedstawiane 

i analizowane, to w tej chwili, z mównicy te osoby, które mają niech 

przedstawią te dokumenty. Ale po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie i wznowieniu obrad głos zabrał Pan Andrzej Sygut Zastępca 

Prezydenta Miasta Kielce 

Szanowni Państwo przypomnę, że do Prezydenta Miasta Kielce wpłynął 

wniosek władz nzoz. I ten wniosek w  sposób w jaki go Spółka przedstawiła 

przytoczyłem. Jest Państwa suwerenną decyzją podjąć taką albo inną decyzję. Ja 

jestem osobiście poruszony jedną tylko rzeczą w Państwa wypowiedziach, tą 

agresją, która została skierowana na mnie, że ja chcę wydać komuś 250 tys. zł. 

Na Boga Ojca. Tu odpowiadam Panu Radnemu, Koledze Mariuszowi, każdy 

podmiot nie tylko zdrowotny, ale gospodarczy, kulturalny, edukacyjny 

działający w Mieście Kielce ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta, aby 

Prezydent wystąpił do Państwa z takim wnioskiem. I tu nie ma nic dziwnego. 

Dlatego jest mi trochę smutno, że Państwo z taką agresją na mnie ruszyli, 

a powstało kilka nieporozumień. Pan Radny Karyś pyta ile jest nzoz-ów 

w Kielcach. Bardzo dużo, tylko albo Pan nie słuchał, albo Pan udaje, że Pan nie 

słuchał, co ja mówię. Otóż ja się odwołałem do uchwały sprzed lat wielu, która 
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dotyczyła jednej grupy nzoz-ów, nzoz-ów pracowniczych powstałych na bazie 

sp ZOZ i sp Medycyna Pracy. Tylko tyle. Ja o nich wyłącznie mówiłem, a nie 

o wszystkich, które powstają. Czy każdy z nich może wystąpić? Oczywiście, 

natomiast Państwo zadecydują. Czy żona Pana Wójcika, Panie Dyrektorze, jest 

we władzach Spółki PATRON i czy pracuje Pani dr Wójcik? Tak, oczywiście, 

od początku. To nie jest żadna tajemnica, bo jest to w akcie założycielskim tego 

nzoz-u. Tyle takich uwag wstępnych. Natomiast jeżeli ja dobrze odebrałem 

Państwa wystąpienia, to Państwo są przeciwni temu aby PATRONOWI tę 

kwotę przyznać. W takiej sytuacji Dyrektor Wydziału Budżetu przygotuje 

techniczną poprawkę, precyzyjnie powiem tak, że w projekcie uchwały dot. 

WPF i zmian w budżecie na 2014 rok wycofuję kwotę przeznaczoną dla 

PATRONA.  

 

Radny Jan Gierada - ad vocem 

Dobrze, że Pan wycofał, spodziewałem się, że Pan wycofa, bo 

w przeciwnym wypadku cała uchwała poszłaby do kosza. Pan ma określoną 

wiedzę i Pan mówi tak: z tego co się orientuję jesteście Państwo przeciwni. 

A Pan nie jest i chętnie by dał te pieniądze jako Prezydent, czy Pan też jest 

przeciwny? Pytam Pana prywatnie. 

 

Radny Jarosław Karyś – ad vocem 

Panie Prezydencie, bardzo uważnie słuchałem Pana wypowiedzi i z tej 

wypowiedzi wynikało też jasno, że wszystkie nzoz-y powinniśmy traktować 

równo, że te podmioty i te publiczne i niepubliczne powinny mieć takie same 

szanse. Zapytałem się ile jest tych nzoz-ów, Pan powiedział: wiele. Rozumiem, 

że to wiele, to może być w dziesiątkach lub może nawet więcej. Nie czarujmy 

się, akurat te nzoz-y, które miały takie szczęście, że się transformowały 

w odpowiednim czasie i na odpowiednich warunkach, miały olbrzymi handicap 

jeszcze parę lat temu. To jak pamiętamy przy dużych naszych, mówię tu o 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości, dużych oporach, przeszło jak gdyby. I to 

szanujemy, decyzja została podjęta. Natomiast próby jeszcze, jak gdyby, 

dorzucania…(skończył się czas wypowiedzi). 

 

Radny Mariusz Goraj – ad vocem 

Jedyne sensowne działanie, które władze Miasta mogły podjąć to jednak 

wycofując ten zapis z WPF i z projektu zmian w budżecie. Ale niech to, Panie 

Prezydencie, dobrze wybrzmi, co za chwilę powiem bardzo głośno i wyraźnie, 
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bo sądzę, że jestem wyrazicielem woli większości radnych, niech to na 

przyszłość da Państwu trochę taką kazuistyczną wytyczną przy przygotowaniu 

tego typu działań. Bo za chwileczkę może przyjść następny nzoz i może 

powiedzieć: dlaczego my żeśmy nie dostali. Wszystkie nozo-y powinny być 

traktowane równo. Za chwilę przyjdzie taksówkarz i powie, że chce 100 tys. zł 

na nowy samochód. Dlaczego mamy mu nie dać, też świadczy usługi dla 

ludności. I ta granica będzie się przesuwać z sesji na sesję. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 

Panie Prezydencie, ja muszę stanąć trochę w obronie mojego klubowego 

Kolegi Jerzego Pyrka, który w swojej wypowiedzi zadał Panu krótkie, konkretne 

pytanie o powiązania rodzinne. Pan w swojej odpowiedzi postraszył mojego 

Kolegę, że jeżeli nie wycofa tych insynuacji, to sprawa nadaje się do Sądu. Czy 

nie uważa Pan, że powinien Pan powiedzieć słowo krótkie - przepraszam 

Kolego Pyrek. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 wraz z 

autopoprawką oraz autopoprawką, żeby nie było wątpliwości, 

uwzględniającą wycofanie dotacji dla PATRONA. 

 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2014-2026. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok wraz z autopoprawkami jak 

wyżej. 
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Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 

rok. 

 

Do pkt. 8. 3 

 

Radny Mariusz Goraj 

Stanowiska nie będę odczytywać, gdyż każdy z Państwa ma je przed sobą, 

ale wyjaśnię pewne kwestie, bo te wątpliwości narastają od dłuższego czasu. To 

nie jest Stanowisko, które deprecjonuje znaczenie kogokolwiek bez względu na 

upodobania, wyznania, itd. Podczas debaty na poprzedniej sesji kiedy 

zgłosiliśmy, jako Klub Radnych, do porządku obrad padło tutaj jedno bardzo 

ważne sformułowanie z ust Pana Radnego Stanisława Góździa, za co Mu 

serdecznie dziękuję, dlatego że brakowało mi tego właśnie słowa. Tu nie chodzi 

o to aby kogokolwiek rolę umniejszać, bądź czyjąkolwiek rolę dekretować, bądź 

jego wolę w stosunku do życia, jego przekonań religijnych i jakichkolwiek. 

Chodzi o stwierdzenie, bo taka jest w istocie rola stanowisk, dezyderatów 

i innych aktów deklaratywnych podejmowanych przez radę miasta, radę 

powiatów, sejmików województw, również Sejmu i Senatu RP, że wyrażamy 

pełna wolę uszanowania tzw. naturalnego porządku. Naturalnego porządku 

rzeczy funkcjonującego od zarania świata. Jesteśmy wszyscy dorośli, więc 

doskonale Państwo wiedzą o czym mówię. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze 

jedną rzecz. To Stanowisko jest podyktowane po pierwsze Stanowiskiem 

Kuratora Oświaty, naszego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, ale przede 

wszystkim Pani, która jest odpowiedzialna z ramienia Ministerstwa Edukacji 

Narodowej za przygotowanie podręczników, tych sławnych bezpłatnych 

podręczników dla pierwszoklasistów. Czytałem wywiad z tą Panią. Jej oficjalne 

stanowisko na pytanie dziennikarza czy będzie brała przy kształtowaniu linii 

programowej tych podręczników kwestie tzw. równościowe, przez niektórych 

nazywane kwestiami gender, powiedziała, że tak, że będzie unikać w tej 

publikacji rozróżniania na płcie. Dla mnie jest to absurdalna sytuacja. 

W Parlamencie Europejskim kiedyś ktoś posunął się krok dalej i wprowadzono 

oficjalną dyrektywę Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Szefa Biura, 
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nazwijmy go, Personalnego, czyli tego dyrektora, zwierzchnika wszystkich 

pracowników Parlamentu Europejskiego, aby unikać w tytulaturze na przykład 

zaproszonych gości i nie powiedzieć, że została zaproszona lekarka, tylko żeby 

formułować to w ten sposób, że został zaproszony lekarz płci żeńskiej. 

Dochodzi do takich absurdów, proszę mi uwierzyć. Jeżeli Państwo się wgłębią 

w to, to zauważycie, że tego rodzaju waloryzacja czegoś, co jest rzeczą 

immamentnie związaną z naszym człowieczeństwem, ma miejsce w zasadzie na 

każdym kroku. I to Stanowisko Rady Miasta nie dotyczy ani kwestii religijnych, 

ani kwestii płciowych, ono oddaje wolę Rady Miasta aby szanować naturalny 

porządek rzeczy.  

 

Radna Alicja Obara 

Proszę Państwa, jeżeli my dziś przyjmiemy to Stanowisko, to wiedzcie 

Państwo, że po pierwsze będą mieszkańcy naszego Miasta z nas się śmiać, po 

drugie będą się z nas śmiać mieszkańcy innych miast i po trzecie będą mieć do 

nas o to pretensje, zapewniam Państwa. W kwestii jednej chciałam jeszcze 

zabrać głos, to Stanowisko zawiera błąd, bo Papież nie jest już błogosławiony, 

tylko święty. Jeśli zostało to już wyjaśnione, to przepraszam, nie słyszałam. 

Proszę Państwa, ja nie chcę zabierać głosu w sprawie ideologii, która nie 

istnieje, która jest wydumana i na której temat Wicedyrektor Wydziału Edukacji 

wypowiedziała się, że w programie szkolnym, w programie przedszkola nie są 

wprowadzone żadne sprawy, które mówiłyby o tej ideologii. Chciałam 

w imieniu własnym i swojego Klubu powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy dzisiaj to 

Stanowisko nasz Klub na najbliższej sesji, a może i tak wystąpi z takim 

stanowiskiem, otóż nosimy się z zamiarem przygotowania stanowiska dla Rady 

Miasta Kielce, które będzie z całą mocą przeciwstawiać się przemocy 

w Kościele katolickim wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej. Ideologia 

gender nie istnieje, natomiast przemoc seksualna wobec dzieci w Kościele 

katolickim jest udowodniona i wstydliwie przemilczana.  

 

Radna Katarzyna Zapała 

Szanowni Państwo, to co jest nauka gender, to wiemy i na ten temat 

można czytać publikacje, dojść do profesorów, którzy się tym zajmują. To jest 

formuła naukowa, część socjologii. Natomiast czym jest ideologia gender nie 

ma takich pism, jedynie to sformułowanie jest używane na ambonach, tworzone 

dla pewnej jakiejś dziwnej propagandy, czego nie wiem, w jakim celu nie wiem. 

Jeżeli wnioskodawcy wiedzą w jakim celu ktoś stworzył takie puste 
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sformułowanie, nie mające za sobą żadnego poparcia merytorycznego, 

naukowego, to proszę żeby mi teraz to przedstawił. Jeżeli istnieją jakiekolwiek 

opracowania, dokumenty o tzw. ideologii gender, o której wspominają tylko 

i wyłącznie biskupi, księża, ludzie chyba nie do końca rozumiejący samo słowo 

gender, to też proszę o przedstawienie takich dokumentów czy opracowań. 

Zgadzam się z tym, że nie możemy przyjąć tego Stanowiska, a to właśnie 

dlatego, że w jednym ze zdań czytamy: „Apelujemy o nieuleganie naciskom ze 

strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet 

i mężczyzn, tworzą nową ideologię gender.” Tę ideologię gender tworzy 

Kościół, tworzą ludzie, którzy nie rozumieją czym tak naprawdę jest nauka i do 

czego ma doprowadzić walko o równouprawnienie. Proszę Państwa, wstyd mi 

będzie jeżeli dzisiaj zostanie przyjęte takie Stanowisko, ponieważ nie ma ono 

poparcia w żadnych naukowych publikacjach, w żadnych badaniach i odnosi się 

do czegoś co została stworzone, z całym szacunkiem, po to żeby stworzyć 

propagandę. Tylko nie wiem po co, w jakim celu? 

 

Radna Joanna Grzela 

Ja chyba śnię! Nie byłam na ostatniej sesji i ze zdumieniem dowiedziałam 

się, że nie pierwszy raz Państwo, czy my, tym się zajmujemy. Ja myślałam do 

tej pory, że potworniak to jest jednostka chorobowa, ale okazuje się, że 

niekoniecznie. Przychodzą mi do głowy słowa, których jako pracownik 

naukowy Uniwersytetu i Radna od 20 lat, i kobieta powiedzieć nie mogę. 

Natomiast zastanawiam się rzeczywiście co to jest takiego ideologia gender. Nie 

rozumiem za bardzo w jakiej sprawie mamy zająć to Stanowisko. Mój Kolega 

Mariusz Goraj coś przebąkuje o rozróżnieniu płci, to znaczy nie wiem, mamy 

się teraz posługiwać obojnactwem żeby były zaspokojone niektóre środowiska. 

Ja aktualnie piszę, Kasiu, artykuł na temat „Gender w krajach nordyckich” czyli 

równouprawnienie w krajach nordyckich. Być może to o to chodzi Koledze 

Mariuszowi? Nie mam bladego pojęcia. Matematyka jest bezwzględna 

i pokazuje, że prawdopodobnie dziś na tej sali to Stanowisko zostanie podjęte. 

Podpisuję się pod wnioskiem Koleżanki Ali Obary. Ja się zastanawiam czy nie 

przygotować takiego Stanowiska w sprawie wyższości Świąt Bożego 

Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy, bo moc sprawcza tegoż będzie 

dokładnie taka sama. 
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Radny Jarosław Karyś 

Ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo właściwie Państwo 

powiedzieliście już wszystko i jakie mamy stanowiska, i kto o czym mówił. Pani 

Radna, do Pani Radnej Obary, mnie nie jest wstyd, że zagłosuje za tym naszym 

Stanowiskiem. 

 

Radna Agata Wojda 

A mnie jest wstyd. I z racji tego, że jest mi bardzo, bardzo wstyd, że to 

Stanowisko w ogóle znalazło się w porządku obrad, to deprecjonuje w ogóle 

powagę tego organu, bo dyskutujemy i pewnie za chwile będziemy głosować 

nad rzeczą, która faktycznie nie istnieje. Ja się obawiam, że za chwilę będziemy 

głosować stanowisko przeciwko inwazji ufoludków, na przykład, na Miasto 

Kielce, bo do tego to może doprowadzić. I w związku z tym, matematyka jest 

bezlitosna i pewnie to Stanowisko przejdzie, natomiast zachęcam tych, którzy 

uważają, że to jest kompletny idiotyzm, żeby po prostu nie głosować w sprawie 

tego Stanowiska. Bo trudno głosować na temat wyimaginowanej rzeczy. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Miałem nie zabierać głosu, ale przecież Konstytucja RP, na którą się tutaj 

wnioskodawcy powołują, jednoznacznie to określa. Ja żyję z określonymi 

zasadami i mam swoje wartości. Natomiast ja się obawiam, że zaczniemy tutaj 

uprawiać politykę, a myślę, że rolą Rady Miasta jest dbanie o rozwój Miasta, 

o gospodarkę Miasta, o to żeby ludzie mieli pracę. I to jest podstawowa sprawa. 

Politykę zostawmy politykom, bądźmy samorządowcami, a przede wszystkim 

gospodarzami tego Miasta.  

 

Radna Katarzyna Zapała 

Proszę państwa, żeby była jasność, ja nie tylko wyjmę kartę, ale i 

opuszczę salę w czasie tego głosowania.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt Stanowiska poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 13 

Przeciw  - 6 
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Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła Stanowisko Nr 1/2014 Rady Miasta Kielce wobec 

działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce ideologii gender. 

 

Do pkt. 8. 4 

 

Pani Dorota Polak Dyrektor Wydziału Podatków UM zarekomendowała 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W proponowanym, projekcie uchwały poszerzono listę inkasentów 

o pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które będą 

pobierać opłatę w punkcie poboru przy ul. Młodej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1063/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów 

oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Do pkt. 8. 5 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
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Projekt wynika z tego, iż chcemy wzmocnić terapię odwykową dla 

skazanych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym 

w Areszcie Śledczym. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1064/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Bogucki ogłosił przerwę 

w obradach do godz. 12.30. W tym czasie na Rynku odbędą się uroczystości 

z okazji 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W wydarzeniu tym wzięli 

udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci i uczniowie 

klas mundurowych. 

 

O godz. 12.30 Przewodniczący Tomasz Bogucki wznowił obrady sesji Rady 

Miasta Kielce.  

 

Do pkt. 8. 6 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020. 

 Obowiązek opracowania Strategii wynika z zapisów ustawy o pomocy 

społecznej. Wyznacza ona pewne kierunki, priorytety i cele polityki społecznej, 

które mają posłużyć do przygotowania programów pomocowych, etc. Ma 

również bardzo poważne znaczenie formalne, dlatego że gdyby Miasto nie 

posiadało takiego dokumentu to między innymi nie może aplikować po żadne 
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środki finansowe dotyczące tej sfery swojej działalności. On składa się z kilku 

wyraźnie zaznaczonych części. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na część 

trzecią, gdzie spotkać się można z diagnozą problemów społecznych Miasta, do 

której opracowania zebrano informacje z lat 2009 – 2012, a także z 2013 roku, 

które były dostępne. Niezbędne one były do opracowania istotnych problemów 

społecznych występujących w Kielcach: tj. ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 

sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, problemów uzależnień i pomocy. 

Ponadto w tej części opisano sytuację demograficzną mieszkańców Miasta oraz 

infrastrukturę społeczną, na którą składają się: opieka zdrowotna, system 

oświaty, wymiar sprawiedliwości oraz zaplecze kulturalne Miasta. Poniekąd 

najistotniejszą częścią jest piąta część Strategii, w której formułuje się misje 

i cele strategiczne. Te cele strategiczne są prawie że tożsame, a co najmniej 

zbieżne z celami, które były formułowane w poprzedniej Strategii, i które 

obowiązywały. Te cele to: 

1) wzmacnianie instytucji rodziny, 

2) tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób 

niepełnosprawnych, 

3) tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej 

i podejmowaniu zatrudnienia, 

4) tworzenie dla seniorów przyjaznych warunków życia w mieście,  

5) rozwijanie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie, 

6) przeciwdziałania bezdomności osób i rodzin. 

Konstrukcja tego dokumentu jest taka, że wokół tych celów buduje się pewne 

projekty, pewne programy, one są jakby osnową tego dokumentu. Byłbym 

wdzięczny gdyby część z Państwa zainteresowała się przeczytaniem go 

w całości, bo moim zdaniem jest to dobrze opracowany dokument, który oparty 

jest na wnioskach wyciągniętych z realizacji poprzedniego i stanowi pogłębienie 

tamtych działań i dalszym ich rozwijaniu.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Czy w ramach działań związanych z osobami niepełnosprawnymi ta idea, 

która była przedstawiona przez uczniów Szkoły nr 17, czy mieściłaby się w tej 

Strategii, czy w jakiś sposób można by było tę Strategię skorygować żeby 

uwzględnić ten postulat, który przedstawiały dzieci? 
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Dyrektor Marek Scelina 

Oczywiście, że zapisy takiego dokumentu są na tyle szerokie, że każda 

aktywność osób niepełnosprawnych znajdzie tutaj miejsce. Więc to, co zostało 

zaproponowane przez dzieci i młodzież czyli popieranie Sprawiedliwego 

Handlu, w postaci jakiegoś programu oczywiście się mieści. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1065/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Kielce na lata 2014-2020. 

 

Do pkt. 8. 7 - 8 

 

Pan Witold Bruzda Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UM 

zarekomendował dwa projekty uchwał: 

1. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody, 

2. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

W pierwszym projekcie zdejmujemy status pomnika z 10 drzew. W to 

miejsce ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe chcemy objąć 

ochroną prawną 4 drzewa wymienione w projekcie uchwały. Proszę o podjęcie 

tych 2 uchwał. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ja się zastanawiam z jaką łatwością te pomniki przyrody przestają być 

pomnikami. Pamiętam sprawę dębu Ryszard, bo droga tam miała iść. Teraz 

kolejne drzewa przestają być pomnikami, drzewa które rosły kilkadziesiąt lat. 

Tak myślę, że gdybyśmy byli w gminie Zagnańsk to pewnie dąb Bartek też 

przestałby być zabytkiem.  
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Innych uwag nie głoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 17 

Przeciw  - 2 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1066/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1067/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

 

Do pkt. 8. 9 

 

Pan Ryszard Muciek Dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami 

Komunalnymi UM zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie wniesienia do Międzygminnego Związku Komunalnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych. 

Projekt zwiększa nakłady, które wnosimy do MZKWiK, a konkretnie jest 

to modernizacja obiektów na osiedlu Wichrowe Wzgórze. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1068/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych. 

 

 

Do pkt. 8. 10 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej (dz. nr 359/2). 

To jest nabycie pod poszerzenie pasa drogowego w związku z zawiązaną 

przez mieszkańców inicjatywą lokalną budowy drogi dla tego obszaru. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1069/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. 

Skrajnej (dz. nr 359/2). 
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Do pkt. 8. 11 - 12 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 

1. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/962/2013 Rady Miasta Kielce z 

dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 

położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 

2. w sprawie przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 

darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej (dz. nr 110/6) 

Pierwotnie miała to być zamiana. Miasto miało wziąć dla siebie od 

Województwa pasek gruntu, na którym jest ścieżka rowerowa, a oddać 

Województwu kawałek za pawilonami przy wjeździe do Szpitala, na której 

w części jest położona ta jezdna część parkingu wielopoziomowego. Z tym, że 

jest taka sytuacja, że z interpretacji Miejskiego zarządu Dróg wynika 

jednoznacznie, iż ścieżki rowerowe powinny być jednak na tym terenie na 

czyim są pasy drogowe. W związku z powyższym proponujemy żeby, ponieważ 

jest to pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, nie brać, zostawić przy 

Województwie, a darować na rzecz Województwa ten kawałek. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 

LIV/962/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej. 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1070/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/962/2013 Rady Miasta 

Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej. 
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II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego darowizny nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 110/6). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1071/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie przekazania na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 110/6). 

 

Do pkt. 8. 13 - 16 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 

1. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/904/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 

3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika 

Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 43/1, 41/6), 

2. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 

przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 

43/1, 41/6), 

3. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/903/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 

3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika 

Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 193/4), 

4. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 

przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” ” (dz. nr 

193/4). 

Są to nieruchomości, na których będą przepompownie wodociągów, 

a musimy je uchylić i podjąć na nowo z tego względu, że do aktów notarialnych 

musimy pójść z uchwałami gdzie w treści będzie napisane, że są to działki 

zabudowane, gdyż w międzyczasie te przepompownie tam już powstały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 

LI/904/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. w sprawie 

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 43/1, 

41/6). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1072/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/904/2013 Rady Miasta 

Kielce z dnia 3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika 

Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 43/1, 41/6) 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa 

Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 43/1, 41/6). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1073/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” 

(dz. nr 43/1, 41/6). 

 

III. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

LI/903/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. w sprawie 

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 

193/4). 
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Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1074/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/903/2013 Rady Miasta 

Kielce z dnia 3 października 2013r. w sprawie sprzedaży prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika 

Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” (dz. nr 193/4). 

 

IV. Głosowanie projektu uchwały roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa 

Kruszelnickiego „Wilka” ” (dz. nr 193/4). 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1075/2014 z dnia 8 maja 

2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kielcach przy ulicy Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” 

(dz. nr 193/4). 

 

Do pkt. 8. 17 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bęczkowskiej. 

To jest działka, z której taki maleńki kawałek został wydzielony pod 

stację trafo, a resztę chcemy sprzedać na zasadach ogólnych.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

 

 



42 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1076/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Bęczkowskiej. 

 

Do pkt. 8. 18 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Topolowej. 

Ten projekt dotyczy 6 garaży, a ponieważ są blaszakami, więc nie zostały 

wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę, stąd potrzebna jest 

jednostkowa uchwała w celu dalszego wydzierżawienia na trzy lata.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1077/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Topolowej. 

 

Do pkt. 8. 19 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej. 

To są działki, które w istocie leżą na tyłach posesji wzdłuż ulicy 

Zagórskiej i gdyby nie pewna wada prawna stanu tych działek, to byśmy 

proponowali ich sprzedaż, a tak proponujemy dzierżawę. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1078/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Zagórskiej. 

 

Do pkt. 8. 20 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

(działka nr 10/36). 

To kolejna uchwała z cyklu: garaże przy ul. Wschodniej, jak Państwo 

pamiętają tam jest ich dużo, 60 kilka sztuk, więc jeszcze kilka razy takie 

uchwały na pewno będą się pojawiać.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1079/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy (działka nr 10/36). 
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Do pkt. 8. 21 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Podgórskiej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 Chodzi o wąski pasek działki między ul. Podgórską a Tarnowską. 

Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości sąsiednich, a ten kawałek 

chcieliby wydzierżawić z przeznaczeniem na parking, gdyż zamierzają 

wybudować budynek usługowy na swojej działce. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1080/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Podgórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 22 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hutniczej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 Ta nieruchomość byłaby dzierżawiona na rzecz przedsiębiorstwa, które 

znajduje się po sąsiedzku. Jest ona z dwóch stron ograniczona 

nieruchomościami, które już do tej firmy należą. Na tej naszej nieruchomości 

wnioskodawca chciałby zlokalizować magazyn i na tę okoliczność otrzymał 

warunki zabudowy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1081/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Hutniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 23 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy skwerowi w Kielcach. 

 Chodzi o nadanie nazwy Ireny Sendlerowej, postać znana, stąd pozwolę 

sobie tylko przytoczyć gdzie jest to miejsce. Jest to skwer, który znajduje się 

między ul. Paderewskiego, a ul. Planty. Tam jest ogródek jordanowski i teren 

zielony. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1082/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach. 
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Do pkt. 8. 24 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy „Leszka Drogosza” ulicy w Kielcach. 

 Postać znana, „Czarodziej ringu”, więc pozwolę sobie nie uzasadniać. Jest 

to przedłużenie ul. Bocznej wzdłuż budynków Hali Legionów. Po ewentualnym 

przyjęciu projektu Hala będzie się mieścić przy ul. Leszka Drogosza. 

 

Radny Jan Gierada 

Proszę Radnych o zagłosowanie i z góry dziękuję.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1083/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie nadania nazwy „Leszka Drogosza” ulicy w Kielcach. 

 

Do pkt. 8. 25 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy „Artylerzystów” ulicy w Kielcach. 

 Nazwa tyczy się Artylerii Lekkiej 2 Pułku Legionów, który przez długie 

lata stacjonował w jednostce Na Stadionie. Teren od głównego wjazdu na teren 

jednostki policyjnej, wzdłuż lasu obok restauracji Stangret, aż do końca. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 
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Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr LXI/1084/2014 z dnia 8 maja 2014 

roku w sprawie nadania nazwy „Artylerzystów” ulicy w Kielcach. 

 

Do pkt. 9 

 

Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni: 

1. Joanna Grzela, 

2. Alicja Obara, 

3. Wiesław Koza. 

 

Radny Dariusz Kozak zawrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta. 

Ma pytanie do Pana Prezydenta Syguta, chodzi o wprowadzanie w mieście tzw. 

Karty Dużej Rodziny. Jak się przedstawi na chwilę obecną ten temat i kiedy 

zostanie wprowadzona ta Karta? 

 

Pan Andrzej Sygut Wiceprezydent Miasta 

Natychmiast po otrzymaniu rządowej części Karty Dużej Rodziny. 

 

Do pkt. 10 

 

Radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Chciałem poinformować Wysoka Radę, że na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce, w pełnym składzie, 

jednogłośnie podjęła uchwałę wnioskującą do Najwyższej Izby Kontroli 

o wszczęcie kontroli w spółce komunalnej KORONA SA (KRS 0000163712) 

w zakresie: celowości zakupu spółki przez miasto Kielce, zasadności 

podwyższania kapitału akcyjnego oraz legalności, gospodarności i rzetelności 

wydatkowania środków publicznych w okresie  od zakupu przez Miasto spółki 

tj. od 19 sierpnia 2008 roku do czasu zakończenia kontroli. 
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Radny Jan Gierada 

Ja w takiej nietypowej sprawie, jako starszy kolega w imieniu wszystkich 

Radnych składam najserdeczniejsze życzenia Panu Radnemu Stanisławowi 

Rupniewskiemu, bo dzisiaj ma imieniny. 

 

Do pkt.11 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LXI sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 8 maja 2014r. 

 

 

               Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 

 


