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Protokół Nr III/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 16 grudnia 2010 roku, w godz. 9.00 – 13.00 w sali 
obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. Wszyscy 
obecni 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Otwieram III sesję Rady Miasta Kielce w dniu 16 grudnia 2010 roku. 
Witam panie i panów radnych, witam panów Prezydentów, witam pana 
Sekretarza, panią Skarbnik a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek.  
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. . 
Szanowni Państwo zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą 
złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 

Pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Panie i panowie radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 
uzgodniony w dniu 9 grudnia 2010 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 
wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad, polegający na wprowadzeniu do porządku dwóch projektów uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
deklaracji podatkowych. 
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Proszę panią Skarbnik o jedno zdanie uzasadnienia, dlaczego w trybie nagłym 
projekty wchodzą do porządku obrad 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta 
Prosimy o wprowadzenie do porządku obrad tych projektów uchwał w związku 
z tym, że wprowadzona została zmiana w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych, która została opublikowana dopiero 30 listopada br. W związku  
z tym żebyśmy mogli już te zmiany wprowadzić do naszych procedur i do 
naszych wzorów związanych z deklaracjami podatku, prosimy żebyście Państwo 
dzisiaj znaleźli czas na głosowanie nad tymi projektami. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Trzecim wnioskiem o zmianę w porządku jest ewidentna pomyłka w programie 
sesji związana z brakiem punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce 
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian 
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
I.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  
 
Głosowanie: 
 
Za   – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie okreś lenia wzorów formularzy informacji 
deklaracji podatkowych 
 
Głosowanie: 
Za   – 22 
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Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Kielce. 
 
Głosowanie: 
Za   – 22 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
Radny Robert Siejka 
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu nr 7 dotyczącego 
wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji. W uzasadnieniu chciałbym 
powiedzieć, że dotychczasowa praktyka i doświadczenie kieleckiego samorządu 
wskazują na bezzasadność wyboru na funkcje wiceprzewodniczących stałych 
Komisji Rady. Wiceprzewodniczących Komisji nie powoływano nawet 
wówczas, gdy Rada liczyła 50 osób. Dziś liczy 25. Taki wybór spowoduje, że aż 
18 radnych to będą radni funkcyjni. I zapewne w ś lad za tymi wyborami 
zaproponowane zostaną zmiany w uchwale dotyczącej wysokości diet, co narazi 
budżet Miasta na niczym nieuzasadnione koszty. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Odpowiadając na ten wniosek ja jestem innego zdania, jestem przeciw temu 
wnioskowi z jednego tylko powodu. Statut Miasta Kielce przewiduje funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji i nie możemy uciec od tego w tej kadencji. Pod 
koniec poprzedniej kadencji ten Statut został uchwalony i nas na razie 
obowiązuje. Jak zmienimy Statut to będziemy wtedy mogli wycofywać się  
z funkcji wiceprzewodniczących Komisji. Na ten moment zapisy statutowe nas 
obowiązują. 
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Radny Robert Siejka 
Znam oczywiście zapisy nowo uchwalonego Statutu, co nie znaczy, że na 
dzisiejszej sesji musimy tego wyboru dokonywać, to po pierwsze. A po drugie 
uważam, że prościej, łatwiej będzie zmienić zapis statutowy i zamiast słów, że 
Rada wybiera wiceprzewodniczących dodać słowo, że rada „może” wybierać.  
I to wystarczy. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji 
Rady Miasta Kielce 
 
Głosowanie: 
Za   – 4 
Przeciw   – 16 
Wstrzymało się  – 5 
 
Rada Miejska odrzuciła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
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, jeś li 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
 
Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce które odbyły się w dniu 12 

listopada 2010 i 2 grudnia 2010r, (2). 
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4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce; 
2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce; 
3) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce; 
4) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce: 
5) ustalenia przedmiotu i trybu działania komisji stałych Rady Miasta 

Kielce; 
6) powołania stałych Komisji Rady Miasta Kielce: 

a) Komisji Budżetu i Finansów, 
b) Edukacji i Sportu, 
c) Komisji Gospodarki Komunalnej, 
d) Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, 
e) Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, 
f) Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. 

7) wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kielce:  
a) Komisji Budżetu i Finansów, 
b) Edukacji i Sportu, 
c) Komisji Gospodarki Komunalnej, 
d) Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, 
e) Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, 
f) Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. 

8) Wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kielce: 
a) Komisji Budżetu i Finansów, 
b) Edukacji i Sportu, 
c) Komisji Gospodarki Komunalnej, 
d) Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, 
e) Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, 
f) Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. 

9) wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

10) wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich; 

11) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 
12) wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce do podpisywania 

poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Kielce; 
13) ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce; 
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14) zmieniająca uchwałę w sprawie okreś lenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości; 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie okreś lenia wzorów formularzy informacji 
deklaracji podatkowych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Sprawy różne i wolne wnioski.  
8. 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 odbyły się w dniu 12 listopada, oraz I i II w dniu 2 
grudnia br.. 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, wobec czego poddaję je pod 
głosowanie: 
 

I. Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce przyjęła protokół Nr LV/2010 z sesji Rady Miasta Kielce 
odbytej w dniu 12 listopada 2010 r. 
 

II.  Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół Nr I/2010 z sesji Rady Miasta Kielce 
odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. 
 

III.  Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
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Wstrzymało się  – brak 
 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół Nr II/2010  z sesji Rady Miasta Kielce 
odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. 
 
Do pkt 4 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Rada Miasta Kielce otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w dniu 18 
grudnia br. w pielgrzymce na Jasną Górę nowo wybranych samorządowców.  
Interpelacje między sesjami złożył radny Witold Borowiec. 
 
Pkt. 5. 1 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Pierwszy z projektów dotyczy ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Kielce. Informuje Państwa, że z ustaleń międzyklubowych wynika, 
iż liczba członków Komisji Rewizyjnej powinna wynosić pięciu (5) radnych. 
Czy są inne propozycje? Nie widzę. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/6/2010  z dnia 16 grudnia 2010 roku 
w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. 
 
Pkt. 5. 2 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Z deklaracji każdego z radnych wynika, iż do Komisji Rewizyjnej akces złożyli: 

1. Stanisław Rupniewski, 
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2. Stanisław Góźdź, 
3. Witold Borowiec, 
4. Mariusz Goraj, 
5. Jerzy Pyrek. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/7/2010  z dnia 16 grudnia 2010 roku 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. 
 
Pkt. 5. 3 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
Następny punkt porządku obrad dotyczy wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. Będziemy procedować w ten sposób, żeby nie 
robić zbędnych przerw w trakcie sesji, w związku z tym Komisja Rewizyjna  
w składzie powołanym przed chwilą, ponieważ tak mówi Statutu, że pierwsze 
posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, to będziemy 
przy tej i przy następnych Komisjach tak procedować. Procedura ta ułatwi nam 
również pewną dokumentację tego, co się w czasie tych strategicznych 
posiedzeń Komisji dzieje. Zwołuje wobec tego Komisję Rewizyjną Rady Miasta 
Kielce i wszystkich jej członków proszę o naciśniecie przycisku obecności. 
Z ustaleń międzyklubowych wynika, że kandydatem na przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej jest pan Stanisław Rupniewski. Czy spośród tych 5 osób są 
inne kandydatury. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Przewodniczący ja mam taką prośbę: czy mógłby Pan zdefiniować 
sformułowanie „ustalenia międzyklubowe”? 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ustalenia międzyklubowe – ustalenia między Klubami co do tego, kogo chcemy 
żeby był Przewodniczącym danej Komisji. Ja jestem również członkiem Rady 
Miasta i zgłaszam, jeś li jest problem z pojęciem „ustalenia międzyklubowe” 
zgłaszam Pana Stanisława Rupniewskiego na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
Czy są inne zgłoszenia. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Chciałem zapytać, które Kluby brały w tych ustaleniach udział? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Klub SLD, Klub Platformy Obywatelskiej i Klub Porozumienia 
Samorządowego. 
 
Radny Dariusz Kozak 
W związku z tym, że Klub Prawo i Sprawiedliwość nie brał udziału w tych 
ustaleniach to chciałem zgłosić kandydaturę Mariusza Goraj na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W kolejności zgłoszeń, te 4 osoby, ponieważ Pan Stanisław Rupniewski jest 
wyłączony z głosowania, biorą udział w głosowaniu. 
Kto z Państwa radnych jest za tym, by Pan Stanisław Rupniewski był 
kandydatem na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie: 
Za    – 3 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Stwierdzam, że Komisja wybrała swojego kandydata na Przewodniczącego Pana 
Stanisława Rupniewskiego. 
Druga kandydatura nie podlega głosowaniu w sytuacji kiedy w pierwszym 
głosowaniu Komisja już decyzję podjęła. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przechodzimy teraz do punktu w porządku obrad sesji w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rada powołuje Przewodniczącego 
Komisji spośród wskazanych kandydatów przez Komisję. Jeżeli są wątpliwości i 
jest potrzebna przerwa to proszę bardzo. Jeśli nie ma uwag i przerwa jest 
niepotrzebna poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce – Pana Stanisława 
Rupniewskiego. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/8/2010  z dnia 16 grudnia 2010 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce. 
 
Pkt. 5. 4 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Dokonujemy w tej chwili wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Kielce. Proponuję żeby Wiceprzewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej był Stanisław Góźdź. 
 
Radny Stanisław Góźdź wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Czy są inne kandydatury? 
 
Radny Dariusz Kozak 
W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość proszę o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jeżeli uzyska Pan poparcie drugiego Klubu będzie przerwa, tak jest w Statucie 
Miasta. Czy któryś z Klubów popiera 10 minut przerwy? 
Przy poparciu Klubu PO ogłaszam 10 minut przerwy. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady po przerwie. 
Wracam do posiedzenia Komisji Rewizyjnej i do kandydatury Pana Stanisława 
Góździa na Wiceprzewodniczącego. Pytam, kto z Państwa ma inne propozycje 
dotyczące Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Zgłaszam kandydaturę Pana Mariusz Goraja. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Przypominam, że osoba kandydata nie 
bierze udziału w głosowaniu. 
Kto spośród Komisji Rewizyjnej jest za wyborem na Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Stanisława Góździa proszę o podniesienie ręki, Komisja 
głosuje: 
 
Głosowanie: 
Za    – 3 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Stwierdzam, że kandydatem Komisji Rewizyjnej na jej Wiceprzewodniczącego 
został pan radny Stanisław Góźdź. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Poddaję zatem pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru radnego Stanisława 
Góździa na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 5 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/9/2010  z dnia 16 grudnia 2010 roku 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Kielce. 
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Pkt. 5. 5 
 
Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Kolejny punkt porządku dotyczy uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu  
i trybu działania komisji stałych Rady Miasta Kielce.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Pani Katarzyna Zapała 
Chciałam zabrać głos w kwestii nazewnictwa Komisji, a chodzi dokładnie  
o Komisję Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. Biorąc pod uwagę 
uprawnienia Rady oraz tym czym się merytorycznie zajmuje, architektura nie 
wchodzi bezpośrednio w zakres prac Rady Miasta i bezpośrednio uchwały na 
temat architektury nie są przez Radę Miasta podejmowane. Dlatego proponuję 
aby tę nazwę zamienić na nazwę, która, według mnie, odpowiada zakresowi 
merytorycznemu Komisji czyli aby była Komisja Urbanistyki, Ładu 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Ład przestrzenny, ja tylko przypomnę, 
jest merytorycznie przez Radę Miasta obradowany, uchwalane są plany 
zagospodarowania przestrzennego, jak również studium. I, w moim 
przekonaniu, jak również Klubu PO, takie nazewnictwo będzie dużo lepiej 
odpowiadało merytorycznemu zakresowi samej Komisji. 
 
Radny Jan Gierada 
Wydaje mi się, że słowo „architektura” jest ściśle związane z ładem 
przestrzennym, dlatego nie zmieniałbym tego słowa. To nie chodzi  
o architekturę w pewnym sensie tego znaczenia, bo co to jest architektura każdy 
z grubsza wie, nie ma tutaj kolizji. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jest wniosek „za”, jest wniosek „przeciw”. 
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 
Ja absolutnie nie będę teraz rozważała zakresu nazewnictwa, znaczy słowa 
architektura. Natomiast ład przestrzenny w przypadku merytorycznego zakresu 
prac tej Komisji jest dużo bardziej adekwatny. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Mam jeszcze pytanie do Pani Przewodniczącej czy to jest wniosek o zmianę 
nazewnictwa tej Komisji? Jeśli tak, to  proszę o formę przewidzianą w Statucie 
czyli na piśmie.  
Głosujemy więc najpierw ten wniosek, który został zgłoszony przez Panią 
Katarzynę Zapałę. 
 
Głosowanie: 
Za    – 9 
Przeciw   – 9 
Wstrzymało się  – 6 
 
Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. 
 
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu pierwotnym. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/10/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia przedmiotu i trybu działania komisji stałych Rady 
Miasta Kielce. 
 
Pkt. 5. 6 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Kielce. 
a) Pierwsza z Komisji, to Komisja Budżetu i Finansów. W skład tej Komisji 

zostali zgłoszeni radni: 
1. Jacek Nowak 
2. Dariusz Kozak 
3. Robert Siejka 
4. Marcin Perz 
5. Katarzyna Zapała 
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6. Mariusz Goraj 
7. Jarosław Karyś. 

 
Proponuję podjąć uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miasta Kielce w powyższym składzie 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/11/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce. 

 
b) Kolejna Komisja to Komisja Edukacji i Sportu. Do tej Komisji akces 

złożyli radni: 
1. Jarosław Machnicki 
2. Regina Zapała 
3. Alicja Obara 
4. Robert Siejka 
5. Tadeusz Kozior 
6. Marcin Perz 
7. Joanna Winiarska 
8. Dariusz Kozak 
9. Włodzimierz Wielgus 

Czy wszyscy, którzy zgłosili akces zostali wyczytani? Rozumiem, że tak.  
 
 
Radny Dariusz Kozak 
Zanim przejdziemy do głosowania mam 3 pytania. Jakie są argumenty za 
likwidacją Komisji Sportu i połączenie tej Komisji z Komisją Edukacji? 
Dlaczego chcemy, by Kielce były jedynym miastem wojewódzkim, w którym 
będzie istnieć Komisja Edukacji i Sportu, Komisja, która tak naprawdę kilka lat 
temu nie sprawdziła się w naszym mieście? Co się stało pomiędzy 8 a 9 grudnia, 
że nagle po Konwencie Rady Miasta zdecydowano o połączeniu w jedną 
Komisję dwóch potężnych dziedzin czyli Edukacji i Sportu? 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Na trzecie pytanie mogę odpowiedzieć. Po konsultacjach międzyklubowych 
doszliśmy do wniosku, że taka organizacja pracy Rady będzie najlepsza. 
Natomiast na pozostałe dwa, myś lę, że jest bezzasadne w tej chwili 
odpowiadanie ponieważ, Panie radny przed chwilą w punkcie w pkt. 4 
podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Komisji, nazewnictwa i kompetencji. 
W tym punkcie trzeba było zabrać głos i ewentualnie próbować korygować 
kompetencje i nazwy, co zrobiła miedzy innymi Pani Wiceprzewodnicząca 
Katarzyna Zapała. A teraz to jest musztarda po obiedzie. 
 
Radna Alicja Obara 
Ja w sprawie połączenia Komisji Edukacji i Sportu. Kiedyś byłam 
Przewodniczącą takiej właśnie Komisji i nie wiem czy akurat się ona nie 
sprawdziła, myślę, że działała bardzo dobrze. I powiem Panu tak – Komisja 
Edukacji zajmuje się przede wszystkim placówkami oświaty, natomiast Komisja 
Sportu w dużej mierze zajmuje się boiskami sportowymi szkolnymi i klubami 
młodzieżowymi sportowymi. I dziwne jest jeżeli Komisja Edukacji jedzie do 
szkoły, a potem do tej samej szkoły jedzie Komisja Sportu oglądać boisko 
szkolne. Myślę, że to czy ta Komisja będzie sport traktowała poważnie i jako 
bardzo ważną dziedzinę zależy od inwencji i pracy, i pomysłów radnych, którzy 
w tej Komisji będą. Dlatego myś lę, że to jest niezaprzeczalnie dobry pomysł. 
Dziękuję. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Jeszcze dwa pytania. Jakie Kluby brały udział w tych konsultacjach tzw. 
międzyklubowych? Dlaczego Pan Przewodniczący pozwala komuś 
odpowiedzieć na moje dosyć zasadne pytanie, mimo tego, że zgłosiłem je nie  
w tym czasie co potrzeba? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ponieważ Pan zadał pytanie, a nie bardzo określił Pan adresata. Ja się poczułem 
w obowiązku być adresatem trzeciego pytania ponieważ dotyczyło Konwentu,  
a ja Konwent zwołuję. Natomiast pierwsze dwa pytania nie wiem do kogo 
zostały skierowane. Jeżeli Pan okreś li, kto ma na nie odpowiedzieć, to pewno 
jeś li będzie chciał to odpowie. 
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Radny Dariusz Kozak 
Więc, jeśli można, chciałbym żeby Wiceprezydent Sygut odpowiedział na to 
pytanie. 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Obawiam się, że w tej kwestii nie wolno mi się wypowiadać. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
To też jest odpowiedź. Odnośnie Klubów ciągle i wciąż mówię, że w sprawach 
związanych z organizacją pracy Rady konsultowałem się praktycznie ze 
wszystkimi Klubami. A w sprawie tej akurat sprawy konsultowałem się 
zarówno z Klubem SLD jak i z Klubem PO. Jeśli nie ma więcej pytań, to 
przechodzimy do głosowania. 
Poddaję zatem pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji 
i Sportu Rady Miasta Kielce w składzie: 

1. Jarosław Machnicki 
2. Regina Zapała 
3. Alicja Obara 
4. Robert Siejka 
5. Tadeusz Kozior 
6. Marcin Perz 
7. Joanna Winiarska 
8. Dariusz Kozak 
9. Włodzimierz Wielgus 

 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/12/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kielce. 
 
c) Kolejna Komisja to Komisja Gospodarki Komunalnej. Do tej Komisji 

zgłosili akces następujący radni: 
 

1. Władysław Burzawa 
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2. Jan Gierada 
3. Wiesław Koza 
4. Joanna Grzela  
5. Agata Wojda 
6. Tadeusz Kozior 

 
Czy wszyscy, którzy zgłosili akces zostali wyczytani? Jeś li tak, to 
przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki 
Komunalnej Rady Miasta Kielce w składzie powyższym. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/13/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Kielce. 
 
d) Kolejna uchwała dotyczy powołania Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia. Do tej Komisji zgłosili akces: 

1. Włodzimierz Wielgus 
2. Jerzy Pyrek 
3. Regina Zapała 
4. Renata Wicha 
5. Stanisław Góźdź 
6. Jan Gierada 
7. Oleg Magdziarz 

 
Przystępujemy do głosowania. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/14/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Rady Miasta Kielce. 
 
e) Do kolejnej Komisji czyli Kultury, Turystyki i Promocji Miasta akces 

zgłosili: 
1. Alicja Obara 
2. Joanna Winiarska 
3. Władysław Burzawa 
4. Jacek Nowak  
5. Joanna Grzela 
6. Jarosław Machnicki 
7. Renata Wicha 

 
Przystępujemy do głosowania. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/15/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Rady 
Miasta Kielce. 
 
f) Kolejna Komisja czyli Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. Do 

tej Komisji zapisani są następujący radni: 
1. Agata Wojda 
2. Witold Borowiec 
3. Wiesław Koza 
4. Katarzyna Zapała 
5. Oleg Magdziarz 
6. Jarosław Karyś. 

 
Przystępujemy do głosowania. 
 
Głosowanie: 
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Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/16/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Kielce. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Teraz będziemy procedować nad wyborem Przewodniczących oraz 
Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miasta. Jedno słowo, ponieważ to 
przećwiczyliśmy na Komisji Rewizyjnej żeby stworzyć, że tak powiem, jasne  
i czytelne zasady czy też odbiór tego, co jest zaproponowane w Statucie. Każdy 
radny niezależnie od tego, że ma członkowstwo w tej czy tamtej Komisji ma 
prawo brać udział w pracach każdej Komisji. W związku z tym on ma prawo 
uczestniczyć na każdym etapie działania tej Komisji, jemu tylko nie wolno 
głosować. Ale ma prawo do brania udziału, czynnego również, w pracach 
Komisji. Zastanawiałem się czy lepiej jest żeby każda Komisja poszła w kąt  
i najpierw odbyła procedurę czy też w obecności wszystkich radnych, bo  
w takiej sytuacji, możemy sobie w skrajnej sytuacji przewidzieć, że wszyscy 
będziemy chcieli wziąć udział w Komisji takiej czy innej. Siedząc, więc na sali 
odbywa sie Komisja np. Rewizyjna i wszyscy biorą w niej udział, natomiast 
głosowanie odbywa się tylko przez członków Komisji. To jest bardzo prosta 
sprawa, to jedno. Po drugie taka procedura, która odbywała się tutaj przy 
Komisji Rewizyjnej daje szansę na dwie rzeczy: na rejestrację wszystkiego co 
jest mówione na sali w czasie posiedzenia tej Komisji, i na rejestrację również 
tego jak Państwo głosowali. I tak głosuje się jawnie, ale w załączniku do 
protokołu jest wydruk z każdego głosowania, tak jest od tej kadencji. To 
pokazuje więc przejrzystość działania Rady i nikt się nie pomyli, bo każdy może 
później wejść na BIP i sprawdzić jak kto w danej chwili podejmował decyzję i 
w jakiej sprawie. I tylko tym kierowałem się żeby odbywały się te Komisje na 
Sali w obecności pozostałych radnych. Jeśli jednak Państwo zdecydują czy 
powiedzą, że chcą żeby oddzielnie odbywały się te Komisje, to będziemy z boku 
sali procedować najpierw każdą Komisję, a potem wrócimy do głosowania. 
Chciałbym poprosić w tej chwili szefów Klubów i uzgodnimy to. 
Ogłaszam dwie minuty przerwy. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady. Podjęliśmy salomonową decyzję. Zostajemy na sali, 
przerywamy obrady sesji  w tej chwili, ale tylko z uwagi na to, żeby ewentualnie 
radni, którzy nie chcą brać udziału w Komisjach mieli możliwość opuszczenia 
sali. Natomiast wszystkie służby techniczne dotyczące rejestracji głosowań 
zostają nadal w pełnej gotowości, ponieważ te Komisje będą się odbywać tutaj. 
Państwo, którzy nie biorą udziału w głosowaniu, lub nie chcą brać udziału  
w Komisji, której nie są członkami mogą w tym czasie wyjść, ponieważ jest 
przerwa w sesji Rady. 
Ogłaszam przerwę w pracach Rady.  
 
W przerwie odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta. 
 
Pkt. 5. 7 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam po przerwie obrady sesji Rady Miasta Kielce.  
Przechodzimy do wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta 
Kielce.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Myśmy tutaj przedyskutowali w różnych gronach, co prawda nie przy 
ustaleniach międzyklubowych, ale bardziej kuluarowych, i dochodzimy do 
przekonania, przynajmniej ja osobiście przechodzę do przekonania, że może się 
tak stać, przed tym Pana Przewodniczącego chcielibyśmy przestrzec, że wybory 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a także Komisji Edukacji  
i Sportu mogą być nieważne. Dlatego, że Pan Przewodniczący prowadząc 
Komisję, wnikliwie się temu przysłuchiwałem, nie poddał pod głosowanie 
kandydatur, drugiej kandydatury jeś li pierwsza uzyskała większość głosów.  
A przykład głosowania nad Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów 
wskazuje na to, iż mogłaby być taka sytuacja, że ktoś, kto w pierwszym 
głosowaniu, pierwszy kandydat dostaje, załóżmy na 7 głosów 5, a Pan 
stwierdza, że jest wskazany przez komisję. Co by się stało gdyby poddał Pan 
pod głosowanie drugą kandydaturę i by dostała 6 głosów? Pan tego nie czyni. 
Może być taka sytuacja? Może być taka sytuacja. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie może, dlatego że to jest jeden mandat, jest układ zero jedynkowy. Ja bardzo 
proszę żeby nie dyskutować w trakcie rozmowy z radnymi. Proszę nie 
przeszkadzać (uwaga skierowana do innych niż radni uczestników sesji). 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja popełniłem nadużycie dlatego, że głosowałem w Komisji Budżetu i Finansów 
za kandydaturą Jarosława Karysia i przeciwko kandydaturze Pana radnego Jacka 
Nowaka. Czyli jak to jest, może mi Pan wyjaśnić. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Mogę, dlatego że pan Jacek Nowak nie uzyskał większości w Komisji było 3 : 3, 
natomiast w przypadku Pana Karysia było 4 : 2. W związku z tym jasno wynika, 
że dwa głosy za, a 3 głosy za, to jest różnica na korzyść Pana Nowaka i dlatego 
kandydatura została wskazana tego kandydata. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Rozumiem, a gdyby była taka sytuacja, że pan Jarosław Karyś w głosowaniu 
dostałby 4 głosy za , a pan Jacek Nowak dostałby 5 głosów za? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Powiem tak, po to jest głosowanie w Komisji żeby dokonać wyboru na 
kandydata, a tak naprawdę Rada Miasta w całości głosuje nad wyborem 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. I decyzja Rady jest decyzją 
wiążącą. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Przewodniczący, to ja mam w takim układzie inną propozycję, nie będę 
tego stawiał jako wniosek formalny, dlatego że oprę swoją wypowiedź o lekki 
sarkazm. To zróbmy w ten sposób - po co było prowadzić te Komisje skoro Pan 
tak stwierdza. Weźmy skserujmy Gazetę Wyborczą tam jest wszystko napisane 
jak mamy głosować, zagłosujmy za Przewodniczącymi an bloc i będziemy mieli 
spokój. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Panie radny do konkluzji, co Pan sobie winszuje w tej chwili, w tym głosie? 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja sobie Panie Przewodniczący nic nie winszuję, ja tylko zwracam uwagę, że 
Wojewoda może te uchwały po prostu uchylić. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Każdą taką może uchylić. Jak uchyli będziemy się nad tym zastanawiać. Każdy 
ma prawo do błędu. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Ja mam taką propozycję, żeby nie dyskutować, czy mogą się na ten temat 
wypowiedzieć służby prawne Urzędu Miasta. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Zawsze mogą, a wnioskuje Pan o to? 
 
Radny Dariusz Kozak 
Tak. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Służby prawne czyli…? 
 
Radny Dariusz Kozak 
Łapie mnie Pan za słowa. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie wiem do kogo kieruje Pan swoje oczekiwania 
 
Radny Dariusz Kozak 
Wobec tego kieruję do Prezydenta żeby wskazał osobę, która to zrobi. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Konkretnie proszę zadać pytanie i będzie odpowiedź. 
 
Radny Dariusz Kozak 
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Czy procedura była właściwa w przypadku tych głosowań, o których mówił 
radny Mariusz Goraj. 
 
Pani Jadwiga Nowak radca prawny dyrektor Wydziału Prawnego UM 
Kłaniam się państwu pięknie. Ponieważ zawsze uważałam, że to miejsce 
ekscytuje, ale nie miałam okazji pogratulować wyboru parlamentarzystom 
naszym lokalnym. Życzę Państwu radosnego wykonywania mandatu, życzę 
Państwu, mniej dylematów etycznych. Każde głosowanie będzie wiązało się  
z takim dylematem etycznym. Tak bogowie sprawili, że nie od początku miałam 
okazję obserwować to procedowanie i wierzę, że Pan Przewodniczący czuwał 
nad procedurą tego posiedzenia, którą mamy bardzo precyzyjnie opisaną  
w Statucie. Proszę Państwa każdy z nas może mieć wątpliwości i wierzę w to, że 
w przypadku wątpliwości nierozwianych wolno nam poszukiwać zrozumienia 
tych wątpliwości. Zatem tak, jak zostało to już tu powiedziane, między innymi 
przez Pana radnego Mariusza Goraja, rozstrzygnie wątpliwości organ nadzoru. 
W tym momencie jesteśmy na takim etapie, bo te głosowania są już za nami. To 
co powiedziałam, panie Mariuszu, przepraszam za tę kordialną formę, ale to mi 
już wolno, zawsze liczymy się z tym, że każda z uchwał może być 
zakwestionowana. I zawsze takie przekonanie, taki lęk musi nam towarzyszyć 
przy każdym podejmowaniu decyzji tutaj na sesji. Pewnie mogłabym więcej 
swoich ocen tutaj ujawnić, ale oczywistą jest historią, że trudno się wypowiadać 
nad procesem, którego się nie oglądało. Dziękuje bardzo. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Cóż tu komentować. Poprosiliśmy o zdanie prawnika, a uzyskaliśmy odpowiedź 
wierzącego etyka. Uważam, że ta procedura była nieprawna i chciałbym żeby to 
było w protokole. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jeśli nie ma więcej głosów przechodzimy do podejmowania uchwał w sprawie 
wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kielce. 
 
a) Pierwsza uchwała dotyczy wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru 
radnego Jacka Nowaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/17/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Kielce, 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Panie Przewodniczący, ja myś lę, że to co odbyło się na Komisjach to były 
rekomendacje, ale należało zapytać czy są jeszcze inne kandydatury  
w momencie kiedy mamy do czynienia ze wszystkimi radnymi. 
 
Przewodniczący RMK Tomasz Bogucki 
Nie proszę pana. Według Statutu jest napisane, że Rada wybiera spośród 
kandydatów wybranych przez Komisję. 
 
b) Druga uchwała dotyczy wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji  

i Sportu. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru 
radnego Jarosława Machnickiego na funkcję Przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Sportu. 
 

Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/18/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu Rady 
Miasta Kielce 
 
 

c) Komisja Gospodarki Komunalnej. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały 
w sprawie wyboru radnego Władysława Burzawy na funkcję 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowanie: 
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Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/19/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Kielce 
 
Radny Jan Gierada 
Jeżeli kandydat, przykładowo pan radny Burzawa czy Machnicki nie głosuje za 
sobą pisze na tablicy nieobecny. Nie może wcisnąć przycisku „obecny”. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jest wyłączony z głosowania. Gdybym zauważył, że będzie głosował od razu 
bym zwrócił na to uwagę. A to co jest napisane, to jest taki system po prostu. 
Nie da się wpisać inaczej. 
 
Radny Jan Gierada 
A jakby wcisnął przycisk niebieski, że jest obecny. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Można wcisnąć, wtedy będzie obecny, ale nie głosuje. 
 
d) Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Kto z państwa 

jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnego Włodzimierza 
Wielgusa na Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych  
i Ochrony Zdrowia. 

 

Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/20/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Kielce 
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e) Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Kto z państwa jest 
przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnej Alicji Obary  na 
Przewodniczącą Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. 

 

Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/21/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki  
i Promocji Miasta Rady Miasta Kielce 

 
 

f) Komisja Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. Kto z państwa 
jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnej Agaty Wojdy na 
Przewodniczącą Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 
Środowiska. 

 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/22/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Urbanistyki, Architektury i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce 
 
Pkt. 5. 8 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do podejmowania uchwał w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kielce: 
 
 
a) Komisja Budżetu i Finansów. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały  

w sprawie wyboru radnego Jarosława Karysia na Wiceprzewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce.  
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Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 3 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/23/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miasta Kielce. 
 
b) Komisja Edukacji i Sportu. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały  

w sprawie wyboru radnej Reginy Zapały na Wiceprzewodniczącą 
Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kielce.   

 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/24/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu Rady 
Miasta Kielce. 
 
c) Komisja Gospodarki Komunalnej. Kto z państwa jest przyjęciem uchwały  

w sprawie wyboru radnego Jana Gierady na Wiceprzewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kielce. 

 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/25/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej Rady Miasta Kielce. 
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d) Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Kto z państwa 
jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnego Jerzego Pyrka na 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia. 

 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/26/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Kielce. 
 
e) Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Kto z państwa jest 

przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnej Joanny Winiarskiej na 
Wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. 

 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/27/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Rady Miasta Kielce. 
 
f) Komisja Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. Kto z państwa 

jest przyjęciem uchwały w sprawie wyboru radnego Witolda Borowca na 
Wiceprzewodniczącego Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 
Środowiska. 

 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/28/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Urbanistyki, 
Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce. 
 
 
Pkt. 5. 9 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 
Realizując kolejny punkt porządku obrad proszę o zgłaszanie kandydatur na 
przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów  
i Kanalizacji w Kielcach. Rada ma trzech przedstawicieli w Zgromadzeniu,  
i tych przedstawicieli mamy dzisiaj wybrać. Najpierw będzie wybór 
przedstawicieli, a później będzie uchwała, która będzie podsumowaniem tych 
wyborów. 
 
Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 
W imieniu Klubu Radnych SLD zgłaszam pana Jana Gieradę, jako kandydata na 
delegata do Wodociągów. 
 
Radny Jarosław Karyś 
W imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam kandydaturę pana Dariusza Kozaka. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
W imieniu Klubu Radnych PO zgłaszam kandydaturę pani Agaty Wojdy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe zgłaszam radnego 
Władysława Burzawę oraz radnego Witolda Borowca jako kandydatów na 
przedstawicieli Miasta do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma. Wobec tego każdą z tych 
kandydatur będziemy głosowali odrębnie w kolejności zgłoszeń.  
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I. Kto z państwa jest za tym aby pan Jan Gierada został przedstawicielem do 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
w Kielcach. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
 

II.  Kto z państwa jest za tym aby pan Dariusz Kozak został przedstawicielem 
do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach. 

 
Głosowanie: 
Za    – 9 
Przeciw   – 9 
Wstrzymało się  – 6 

 
 

III.  Kto z państwa jest za tym aby pani Agata Wojda została 
przedstawicielem do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 
Głosowanie: 
Za    – 10 
Przeciw   – 11 
Wstrzymało się  – 3 

 
 

IV.  Kto z państwa jest za tym aby pan Władysław Burzawa został 
przedstawicielem do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 
Głosowanie: 
Za    – 12 
Przeciw   – 6 
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Wstrzymało się  – 6 
 

V. Kto z państwa jest za tym aby pan Witold Borowiec został 
przedstawicielem do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 
Głosowanie: 
Za    – 13 
Przeciw   – 5 
Wstrzymało się  – 6 

 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przedstawicielami Miasta Kielce do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w wyniku przeprowadzonych wyborów  
i uzyskania kolejno największej ilości głosów są: 

1. Radny Jan Gierada 
2. Radny Witold Borowiec 
3. Radny Władysław Burzawa 

 
Poddaję zatem pod głosowanie projekt uchwały, w którym na przedstawicieli 
Miasta Kielce do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów  
i Kanalizacji w Kielcach wyznacza się radnych: Jana Gieradę, Władysława 
Burzawę oraz Witold Borowca.  
 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – 5 
Wstrzymało się  – 1 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Radny Władysław Burzawa oraz Witold Borowiec nie mieli prawa głosować, 
więc „za” głosowało 16 radnych. 18 minus 2 to jest 16.  
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/29/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
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Radny Robert Siejka 
Panie Przewodniczący, ja zgodnie ze Statutem chciałem wyrazić swoją 
wątpliwość co do procedur głosowania, bo tak naprawdę wybieraliśmy trzech 
przedstawicieli spośród pięciu zgłoszonych i teoretycznie każdy radny mógł 
zagłosować za całą piątką. Nie wiem czy to był właściwy tryb głosowania i stąd 
moje wątpliwości. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przed głosowaniem zrobiłem przerwę i konsultowałem to z prawnikami, bo cały 
czas się odnosimy do prawników, i prawnicy mi tak polecili głosowanie 
przeprowadzić. 
 
Pkt. 5. 10 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich, bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 
Radny Witold Borowiec 
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
zgłaszam Tomasza Boguckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W związku z tym, że zostałem zgłoszony na kandydata do tego gremium, 
prowadzenie sesji przekazuję w tej chwili pani Wiceprzewodniczącej Joannie 
Grzeli. 
 
Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela 
Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały delegującej radnego 
Tomasza Boguckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – 3 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/30/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Tomasz Bogucki. 
 
Pkt. 5. 11 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Kolejna uchwała dotyczy delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. 
W Imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe zgłaszam pana radnego 
Witolda Borowca. 
 
Radny Dariusz Kozak 
W imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam radnych: Mariusza Goraja i Jarosława 
Karysia. 
 
Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela 
W imieniu Klubu Radnych SLD zgłaszam kolegę Stanisława Rupniewskiego. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Czy są inne zgłoszenia? Nie widzę. Czy zgłoszeni wyrażają zgodę na 
kandydowanie? 
 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Przechodzimy do głosowania według kolejności zgłoszeń. 
 

I. Kto z państwa jest za tym, aby radny Witold Borowiec został 
przedstawicielem Rady Miasta Kielce do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 

 
Głosowanie: 
Za    – 22 
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Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 1 

 
II.  Kto z państwa jest za tym, aby radny Jarosław Karyś został 

przedstawicielem Rady Miasta Kielce do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 

 
Głosowanie: 
Za    – 11 
Przeciw   – 5 
Wstrzymało się  – 7 
 

III.  Kto z państwa jest za tym, aby radny Mariusz Goraj  został 
przedstawicielem Rady Miasta Kielce do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Głosowanie: 
Za    – 9 
Przeciw   – 7 
Wstrzymało się  – 7 

 
IV.  Kto z państwa jest za tym, aby radny Stanisław Rupniewski został 

przedstawicielem Rady Miasta Kielce do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 

 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – 0 
Wstrzymało się  – 1 

 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatami na 
delegatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali radni: Witold 
Borowiec i Stanisław Rupniewski. 
Poddaję zatem pod głosowanie projekt uchwały, w którym na przedstawicieli 
Rady Miasta Kielce do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się 
radnych: Witold Borowca i Stanisława Rupniewskiego. 
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Głosowanie: 
 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/31/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku 
 
Pkt. 5. 12 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
Kielce do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego 
Rady Miasta Kielce dotyczy bezpośrednio mojej osoby i Prezydium, więc niech 
mi będzie wolno wskazać jako kandydatkę do pełnienia tych obowiązków Panią 
Joannę Grzelę. Czy Pani Joanna Grzela wyraża zgodę. 
 
Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków 
określonych w uchwale. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
Kielce do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego 
Rady Miasta Kielce – Pani Joanna Grzeli. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/32/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce do 
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podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta 
Kielce. 
 
Pkt. 5. 13 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Kielce, tak naprawdę ta uchwała powinna być podjęta, w momencie kiedy Pan 
Prezydent złożył ślubowanie. Nawiązał się wtedy stosunek pracy z panem 
Prezydentem. Immanentną częścią tego stosunku jest wynagrodzenie. Ponieważ 
Pan Prezydent już dwie kadencje był na tym stanowisku, nie ma sytuacji takiej, 
że mu ustalamy od nowa wynagrodzenie. Kodeks Pracy wyraźnie mówi, że 
obniżyć wynagrodzenia nie można, natomiast jeżeli chodzi o ewentualne 
podwyższenie wynagrodzenia to można, z tym, że Pan Prezydent z obecną 
pensją mieści się w maksymalnym limicie ustawowym, a więc też żadnych 
ruchów tu nie może być. Musimy tylko podjąć uchwałę, która będzie podstawą 
do wypłacania wynagrodzenia Panu Prezydentowi. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/33/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kielce 
. 
Pkt. 5. 14 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.  
Projekt wiąże się ze zmianą jaka została wprowadzona w ustawie o podatkach  
i opłatach lokalnych, a publikowana dopiero 30 listopada 2010 roku. Powiem  
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w skrócie na czym ta zmiana polegała. Do tej pory w części, która jest w tej 
ustawie związana z budynkami i częściami budynków, w których prowadzi się 
działalność związaną z ochroną zdrowia był zapis wprost nazwany, że te 
nieruchomości są opodatkowane oraz części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Przepraszam do tej pory było słowo „zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych”. W związku z tym, że to budziło wiele wątpliwości, słowo 
„zajęte”, czy dotyczy to również np. korytarzy, części wspólnych, pokoi 
socjalnych, wprowadzono zmianę. Ta zmiana polega na tym, że w miejsce 
słowa „zajęte” jest dzisiaj słowo „związane”, co oznacza, że w zasadzie nie 
powinien już nikt mieć wątpliwości, co do opodatkowania innych niż sale 
operacyjne czy gabinety lekarskie, części budynków związanych  
z prowadzeniem działalności świadczeń zdrowotnych. Taką zmianę 
proponujemy właśnie wprowadzić w naszej uchwale, abyśmy mogli 
egzekwować te zmiany od 1 stycznia.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/34/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
 
Pkt. 5. 15 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
deklaracji podatkowych.  
W częściach, które są właśnie poświęcone w tej deklaracji budynkom  
i częściom, w których się prowadzi świadczenia zdrowotne wprowadzono 
zmianę słowa „zajęte” na słowo „związane”. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr III/35/2010  z dnia 16 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
deklaracji podatkowych. 
 
Pkt. 6 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Robert Siejka, 
2. Stanisław Góźdź. 

 
Pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Następna sesja odbędzie się 23 grudnia br. o godz. 10.00. Wyjątkowo o 10.00, 
bo sesje zawsze będą się zaczynać o godz. 9.00, tak ustaliliśmy. 23 grudnia 
będzie o 10.00, bo tak naprawdę spotkanie świąteczne jest o godz. 8.30 w sali 
USC. Od 8.30 do 10.00 myś lę, że wystarczy czasu aby złożyć sobie życzenia 
razem z pracownikami Urzędu, Panem Prezydentem, zaproszonymi gośćmi, 
przedstawicielami jednostek organizacyjnych Miasta. O godz. 10. 00 rozpocznie 
się sesja Rady Miasta i na tej sesji załatwiamy wszystkie sprawy związane ze 
zmianami w budżecie i porządkowaniem wszystkich spraw dotyczących roku 
2010. Informuję, że na 30 grudnia zaplanowana jest sesja budżetowa. I dlatego, 
że są te sesje jedna po drugiej, co tydzień, zwołuję zaraz po tym posiedzeniu 
Rady, Konwent Rady Miasta w Sali 110a i zapraszam na ten Konwent 
wszystkich nowo wybranych Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta, 
bo musimy ustalić tryb procedowania do końca roku, a są pewne obowiązki, 
które są przypisane do każdej Komisji. Stąd prośba moja żeby w miarę 
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możliwości wszystkie Komisje zaraz po tej sesji spotkały się w sali 110a i na 
roboczo uzgodniły pewne rzeczy, które są potrzebne. Proszę również wszystkich 
Przewodniczących Komisji żeby ustaliły sobie, którego dnia, i o której godzinie 
będzie się można zebrać, spotkać w Komisjach. Zwracam Państwu uwagę, że 
niedopuszczalne jest, chyba żeby była jakaś wyjątkowa sytuacja, żeby termin 
Komisji był wcześniej niż o godz. 8.00 i później niż o godz. 15.30, bo w tych 
godzinach pracują pracownicy Urzędu Miasta i nie widzę powodu dla którego 
Miasto wydawałoby dodatkowe środki na pokrywanie godzin nadliczbowych 
dla pracowników, którzy obsługują Komisje. To sobie już od razu zaplanujmy.  
I jeszcze jedna rzecz, do mnie należy koordynacja prac Komisji, więc muszę 
wiedzieć kiedy, która Komisja będzie się chciała spotkać, bo nie może też tak 
być żeby termin posiedzenia jednej Komisji pokrywał się z terminem 
posiedzenia drugiej Komisji, bo każdy radny ma prawo być na każdej Komisji. 
W związku z tym przerwa, nawet jak jest w tym samym dniu, między 
Komisjami musi być co najmniej 2 godziny. To proszę brać pod uwagę ustalając 
dzień i godzinę pracy Komisji. Przypominam również, że zgodnie ze Statutem 
każda Komisja ma 30 dni na to żeby przedłożyć harmonogram pracy na cały 
2011 rok. 
 
Radna Alicja Obara 
Jeszcze przed Konwentem chciałam zebrać Komisję Kultury na, dosłownie 3 
minutowe posiedzenie, zaraz po zakończeniu sesji. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, co dzisiaj zaszło. W zasadzie 
wszyscy widzieli, ale warto o tym powiedzieć. Powołaliśmy dziś 7 Komisji 
stałych, ja szczerze gratuluję Przewodniczącym tych Komisji i pozwolę sobie 
szybko z nazwiska wymienić: Jacek Nowak, Władysław Burzawa, Alicja Obara, 
Jarosław Machnicki, Stanisław Rupniewski, Agata Wojda, Włodzimierz 
Wielgus. Wszystko to zacne osoby i szczerze gratulujemy i personalnie nie 
mamy nic do żadnej z tych osób. Ale powstało dziś w samorządzie kieleckim 
istne kuriozum, że oto tak naprawdę jedyna partia opozycyjna, Klub Radnych 
PiS będący w opozycji. Zwyczajowo było, że szefem Komisji Rewizyjnej był 
przedstawiciel partii opozycyjnej, a dziś powstało, powtórzę jeszcze raz, bo nie 
chcę używać słowa skandal, które to się źle kojarzy, kuriozum, że tak naprawdę, 
że partia nieformalnej koalicji będzie miała Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, czyli tak naprawdę władza będzie kontrolować władzę. 
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Radny Władysław Burzawa 
Panie Przewodniczący czy istnieje konieczność, by Komisja Komunalna 
spotkała się w przyszłym tygodniu przed sesją? 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Zawsze będzie taki obowiązek Komisji, ja również przygotowałem 
haromonogram pracy Rady. W tygodniu przed sesją będzie obowiązek spotkać 
się każdej Komisji. Są sprawy, które trzeba opiniować przed sesją  
i myślę, że Komunalna to jest taka Komisja, która zawsze będzie miała co robić, 
dlatego choćby, że będzie rozpatrywała wszystkie sprawy związane  
z nieruchomościami, a tych zawsze jest sporo.  
 
Radny Władysław Burzawa 
To chciałbym poinformować członków Komisji Gospodarki Komunalnej, że 
spotykamy się w poniedziałek o godz. 13.30, tradycyjnie w Urzędzie Miasta. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Informuję Państwa, że są w tej chwili zarejestrowane 4 Kluby Radnych: 

1. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
2. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP 
3. Klub radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
4. Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

 
Radny Jan Gierada 
Ja nawiązuję do wypowiedzi radnego Kozaka. Jak Pan wie, nie ma żadnej 
koalicji formalnej zawiązanej na piśmie i nie jest to kuriozum. Po prostu 
wszyscy doszli do wniosku, że trzeba współpracować z Panem Prezydentem, 
trzeba współpracować dla dobra tego Miasta. Mogliście również do takiego 
kuriozum, jak Pan nazywa, przystąpić, a nie przystąpiliście. Uważa się Pan za 
opozycję. Nie ma opozycji czy nie opozycji. Po prostu radni chcą 
współpracować. Wyście pokazali w ostatnim okresie tamtej Rady, że nie chcecie 
współpracować, więc po prostu tak Was potraktowano, jak Was potraktowano. 
A tak naprawdę to się sami potraktowaliście w sposób taki, a nie inny.  
I dlatego nie może Pan mieć pretensji, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
został człowiek o nazwisku Rupniewski, a to, że on jest z SLD to dobrze, a to, 
że był kilka kadencji Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, bardzo trudne, 
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odpowiedzialne stanowisko pełniącym. To mógł Pan zgłosić kogoś na to 
stanowisko, i chyba Pan zgłosił, i jakby przeszedł, to zamiast Rupniewskiego 
byłby na przykład Pan czy inny kolega z PiS. Ja tu nie widzę podstaw do 
wywołania, jak Pan mówi, jakiegoś skandalu, kuriozum. Nic się wielkiego nie 
dzieje, to jest czysta gra. Myślę, że Pan Rupniewski jest jednym z najlepszych  
z tych 25 radnych, co zresztą przedłożyło głosowanie na kandydata na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na pewno jest absolutnie lepsze niż 
doszłoby do wypaczenia tego nazwiska i byłby kto inny, lepsze niż jakikolwiek 
kandydat z PiS. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Zostałem wywołany do tablicy, więc po pierwsze serdecznie dziękuję za 
udzielone zaufanie i fakt, że po raz trzeci z rzędu będę miał zaszczyt prowadzić 
bardzo istotną, bardzo ważną Komisję w samorządzie czyli Komisję Rewizyjną. 
Powiem kolegom z Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób – jak Panowie 
wyobrażacie sobie, że Wasz kandydat napisze uzasadnienie wniosku 
absolutoryjnego w kwietniu przyszłego roku, w sytuacji kiedy nie potrafił 
sporządzić protokołu pokontrolnego z najmniejszej kontroli jaka kiedykolwiek 
odbywała się w poprzedniej kadencji.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Przewodniczący, jakieś dwa lata temu podczas pewnego głosowania, 
przypominam, jednego głosowania, użył Pan sformułowania „hybrydowa 
koalicja”. Z tego co sobie przypominam, to wtedy głosowaliśmy podobnie jak 
Platforma Obywatelska i chyba część Klubu SLD. To jeśli to była hybrydowa 
koalicja, to się zastanawiam jak nazwać tę koalicję. Nie bójmy się tego słowa, 
dzisiejsze głosowania, może poza jednym, ale to już jest wewnętrzny problem 
moich kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, wskazuje, że ta koalicja 
formalnie została zawarta. Kielczanie nie potrzebują dokumentu, nie potrzebują 
podpisów szefów Klubów na papierze. Podpisy szefów Klubów, po 
uzgodnieniach międzyklubowych, zostały złożone na tej tablicy dzisiaj 
wielokrotnie. Ja się nie będę odnosił do kwestii przewodnictwa Komisji, bo to 
mówił Pan Dariusz Kozak, bo nie chcę być również sędzią we własnej sprawie. 
Gratuluję Stanisławowi, to faktycznie bardzo przyzwoity i zacny człowiek, 
bardzo dobry Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z jakim miałem okazję 
pracować przez dwie poprzednie kadencje. Natomiast nie bójmy się tego 
sformułowania: Kielcami w Radzie Miasta rządzi koalicja ugrupowania Pana 
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Wojciecha Lubawskiego czyli Porozumienia Samorządowego, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Taką koalicję Państwo powołali do 
życia na dzisiejszej sesji. Nie wymaga ona sformalizowania tego na papierze, to 
dokonało się dzisiaj samo. I warto byłoby, żeby Państwo zaczęli to zauważać. 
Dlatego życzę Państwu, wszystkim trzem Klubom i sobie również przede 
wszystkim jako Kielczaninowi i wszystkim Kielczanom, żebyście dobrze 
rządzili tym Miastem. I sobie i Państwu tego życzę. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi kolegi Mariusza. Cóż takiego strasznego, 
że trzy Kluby dzisiaj podobnie głosowały, czy jest to zapisane czy też nie, 
kolega się do tego odniósł, więc nie będę mówił. Natomiast nie rozumiem, co 
strasznego, że pewne grupy zaczynają współpracować ze sobą. Być może wtedy 
również było coś strasznego, przez poprzednią kadencję kiedy Klub PiS 
współpracował z Klubem Porozumienia Samorządowego. To chyba też jakieś 
straszne wydarzenie było, że ktoś się grupuje w jakiś tam sposób, w jakiś celach 
działania. Chciałem powiedzieć, że koalicji spisanej nie ma, mógłbym zapytać 
czy poprzednia koalicja w Radzie Miasta była spisana czy też nie? Bo jeżeli to 
jest formalnie coś ważnego to chciałbym wiedzieć, bo do tej pory nie wiem. 
Natomiast proszę mi powiedzieć, co takiego złego dzieje się, że dzisiaj ktoś  
z kimś chce współpracować dla dobra tego Miasta, i dlaczego pewne działania, 
które są tutaj podejmowane od razu są określane, że to jest chyba źle? Ja tego 
nie rozumiem. Przez trzy i pół roku była koalicja, ja siedziałem dokładnie w tym 
samym miejscu, w którym siedzę, ja myślę, że dzisiaj jeśli chodzi o działanie  
i podejmowanie decyzji Platforma Obywatelska będzie podejmowała decyzje 
bardzo podobnie jak w poprzedniej kadencji. To, że dzisiaj podejmujemy pewną 
współpracę wcale nie oznacza, że będziemy w takim prostym tłumaczeniu 
maszynka do głosowania. Zapewne nie. Będziemy wybierali te głosowania, 
które będziemy uważali za słuszne, będziemy je popierać, a przy innych 
będziemy i dyskutować i wyrażać inną wolę.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Jeśli chodzi o tę koalicję to zauważyłem, że Jan Gierada zdobył 24 głosy, a więc 
cały PiS głosował na przedstawiciela lewicy właśnie. Ja też dziękuję, dostałem 
12 głosów i PiS na mnie nie głosował. To nie wiem czy jest koalicja z SLD czy 
przeciw mnie, itd. Czyli na tej tablicy było wszystko napisane, nawet Katarzyna 
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Zapała na mnie nie głosowała, chociaż siedzieliśmy w jednej ławce przez 
ostatnie 4 lata. Jaka to koalicja? 
 
Radny Jarosław Karyś 
Nie wstydźmy się pewnych rzeczy, bo jedni mówią, że są w koalicji i się nie 
wstydzą, inni, że nie są. Panie radny Jarku, Pan Mariusz Goraj nie powiedział, 
że to jest coś zdrożnego ani złego, tylko stwierdził fakt, i ten fakt istnieje. Jest 
koalicja zawiązana przez 3 Kluby, Być może Platforma Obywatelska nie czuje 
się pewnie w tej koalicji, tak uważam, że koalicja Samorządu 2002 i SLD jest 
już oczywistością i nie ma czemu zaprzeczać, nie ma co się wstydzić. To było 
widać dzisiaj i będzie to widać jeszcze bardzo wiele, wiele razy.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wyczerpaliśmy listę mówców w punkcie sprawy różne. Ja w imieniu własnym 
chciałem pogratulować wszystkim wybranym władzom poszczególnych Komisji 
i zaprosić na Konwent, który będzie za chwilę, i do pracy. 
 
Do pkt. 8 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam III sesję Rady Miasta Kielce  
w dniu 16 grudnia 2010 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
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