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Protokół Nr IV/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 23 grudnia 2010 roku, w godz. 10.00-12.10, 
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 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Otwieram 4 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 23 grudnia 2010 roku. Witam 
wszystkich radnych. Witam dziennikarzy, myś lę o nich ciepło i myślę, że oni 
również o tym co się dzieje w Radzie będą obiektywnie myśleć.  
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, więc stwierdzam 
prawomocność obrad dzisiejszej sesji. 
 
Do pkt 2 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Panie i panowie radni uzyskali w ustawowym terminie, możliwość zapoznania 
się z treścią projektów uchwał będących przedmiotem obrad w dniu 
dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich porządkiem. Informuję Wysoką 
Radę, że w czasie między Konwentem a dniem dzisiejszym wpłynęły od pana 
Prezydenta dwa wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 

− autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu 
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe; 

− autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 
Włodzimierz Wielgus, Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie aktu woli, w formie Rezolucji 
dotyczącej drogi Nr 73. Takie rezolucje zostały podjęte przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Radę Powiatu Kieleckiego. Myś lę, że 
jako Kielce i strona najbardziej zainteresowana, powinniśmy taką rezolucję 
podjąć i skierować do Premiera, czy do Ministra Grabarczyka. Powiem państwu 
tylko, że w dniu wczorajszym, o czym pewnie słyszeliście, doszło do stłuczki 
czterech, czy pięciu samochodów i droga była zablokowana przez wiele godzin. 
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Myślę, że tylko nasze wspólne działanie pozwoli na skuteczne odblokowanie tej 
inwestycji.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Po uzgodnieniach międzyklubowych, chciałbym zaproponować, żeby treść tej 
rezolucji, oraz rozpatrzenie tej treści przenieść na sesję w dniu 30 grudnia. 
Wtedy będziemy mieli wszyscy czas na to, żeby się dobrze z treścią zapoznać. 
Dzisiaj, według klubów, byłyby problemy. Czy wnioskodawca zgadza się 
z naszym postulatem? 
 
Włodzimierz Wielgus, Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia 
W związku z powyższym wycofuję swój wniosek. Mam nadzieję, że taka 
rezolucja zostanie sformułowana na sesji w dniu 30 grudnia. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Obiecuję, że na dzisiejszym Konwencie Rady Miasta i w porządku obrad taki 
punkt się znajdzie. 
 
Głosowanie wniosków o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
I.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie okreś lenia zasad, trybu przyznawania oraz 
rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe. 
 
Za   – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
II.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie okreś lenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe. 
 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego, proponuję go uwzględnić. Poddaję pod głosowanie porządek 
uwzględniający zaproponowane zmiany.  
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 2); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 3); 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 4 z autopoprawką); 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok (projekt Nr 5) 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego (z autopoprawką); 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu 
długoterminowego; 

8) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2010; 

9) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2011-2015; 
10) wyboru przedstawicieli Rady Miasta do Rady Społecznej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii 
Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach; 

11) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 
w Kielcach; 

12) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kielcach; 
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13) zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kielcach; 

14) określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród 
pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe; 

15) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe; 

16) utraty mocy uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce; 

17) utraty mocy uchwał w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania 
stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe; 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie okreś lenia jednostek budżetowych, które 
gromadzą dochody za wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, 
przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; 

19) wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice” nieruchomości gruntowej o numerze 
ewidencyjnym 5/26 położonej w Kielcach przy ulicy Olszewskiego; 

20) realizacji projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie – budowa sieci 
światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; 

21) nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Batalionów 
Chłopskich w Kielcach; 

22) nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej w Kielcach; 
23) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Stawki w Kielcach; 
24) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Miedzianej w Kielcach; 
25) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Franciszka 
Loefflera; 

26) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXXIV/807/2009 
z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
położonych w Kielcach przy ulicach: Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, 
Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, Konarskiego; 

27) zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach 
Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, 
Konarskiego, Klonowej; 

28) zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicach 
Rajtarskiej i Kordeckiego; 
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29) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
43 położonej w Kielcach przy ulicy Połowniaka 6; 

30) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 9 
położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2; 

31) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
25 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 3; 

32) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
61 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 11; 

33) nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
193 położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 161; 

34) nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości, położonej w Kielcach przy 
ulicy Wojciecha Szczepaniaka; 

35) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy 
ul. Berberysowej; 

36) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa 
Mieczysława Jaworskiego; 

37) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej; 
38) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej; 
39) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei; 
40) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei; 
41) sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, przy ulicy Masłowskiej; 
42) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 

Czachowskiego; 
43) sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach, przy ulicy 

Stanisława Staszica; 
44) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.8 – 
STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na obszarze miasta Kielce. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Sprawy różne i wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt. 3 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Przypominam o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego. Czas na to 
jest do dnia 1 stycznia 2011 r. Bardzo proszę, żebyście państwo nie zwlekali 
i złożyli do Przewodniczącego swoje oświadczenia majątkowe. 
Jest zaproponowany w tej chwili Harmonogram sesji Rady na 2011 rok. Będzie 
zawieszony na stronie internetowej od dnia jutrzejszego. To nie jest sztywny 
terminarz ale stanie się sztywny od 30 grudnia. Wtedy, na sesji zdecydujemy, że 
to jest harmonogram na cały rok. On może być zmieniany w wyjątkowych 
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sytuacjach. Do tego harmonogramu komisje muszą się dostosować ze swoją 
pracą.  
Projekt wygląda następująco: 
 

Nr sesji Miesiąc Dzień Wyszczególnienie 
VI Styczeń 27  
VII Luty 17  
VIII Marzec 17  
IX Kwiecień 14  
X Maj 19  
XI 9  
XII 

Czerwiec 
30 sesja absolutoryjna 

XIII Lipiec 28  
XIV Wrzesień 8  
XV Październik 6  
XVI Listopad 17  
XVII 8  
XVIII 

Grudzień 
22 sesja budżetowa 

 
Ponieważ nastąpił od samego początku zgrzyt związany z funkcjonowaniem 
Komisji, ktoś czegoś nie dopatrzył. Z informacji wynika, że pan radny Robert 
Siejka nie został poinformowany o tym, że jest Komisja Edukacji, która się 
odbywała 22 grudnia o godzinie 14.00, złożył na piśmie swoje uwagi na ten 
temat. Odesłałem to w tej chwili do wyjaśnienia przez Przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Sportu. Rozumiem, że nie była to złośliwa działalność tylko 
jakiś przypadek zrządziła, że tak się stało. Myślę, że to źle, że tak się stało, 
i mam nadzieję, że od następnej Komisji pan Robert i wszyscy radni będą 
wiedzieli kiedy, która Komisja obraduje. Sam tego dopilnuję. Zobowiązuję się 
do tego. Przepraszam panie Robercie. 
 
Do pkt. 4 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta: 
 

„INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 2 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r.) 
 

W okresie od 2 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. wydałem: 
I.  34 zarządzenia dotyczące: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok – Nr 516/2010, Nr 520/2010, Nr 525/2010, Nr 529/2010, 
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2) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – 
Nr 517/2010, Nr 521/2010, Nr 526/2010, Nr 530/2010, 

3) rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Miasta Kielce – 
Nr 514/2010, 
4) utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Miasta Kielce 

i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego – 
Nr 515/2010, 

5) zmiany Zarządzenia w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej – Nr 522/2010, 

Nr 523/2010,  
6) sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady 
budżetowe – Nr 524/2010, 

7) ogłoszenia otartego konkursu ofert: 
a) na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

na terenie Miasta Kielce w okresie od 1.01.2011 r. do 
31.12.2014 r. – 527/2010, 

b) na realizację w 2011 roku zadań publicznych miasta zleconych 
przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotami oraz powołania Komisji Konkursowej do 
zaopiniowania złożonych ofert – Nr 540/2010, 

8) powołania: 
a) komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 

stopień nauczyciela mianowanego – Nr 518/2010, 
b) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Kielce – 

Nr 528/2010, 
c) Komisji do odbioru analizy KORONA S.A. w Kielcach – 

Nr 538/2010, 
9) wydzierżawienia gruntu położonego: 

a) we wsi Grabowiec, gmina Chmielnik – Nr 507/2010, Nr 535/2010, 
b) we wsi Obice, Gmina Morawica – Nr 534/2010, Nr 536/2010, 

10) wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach: 
a) przy ulicy Grochowej – Nr 508/2010, Nr 512/2010, 
b) przy ulicy Grenadierów – Nr 509/2010, Nr 510/2010, 
c) przy ulicy Sienkiewicza – Nr 511/2010, 
d) przy ulicy Wita Stwosza oraz Wincentego z Kielce – Nr 531/2010, 
e) przy ulicy 1-go Maja – Nr 532/2010, 
f) przy ulicy Granitowej – Nr 533/2010, 

11) przekazania obiektów i urządzeń w formie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o. 
w Kielcach w zamian za udziały – Nr 513/2010, 
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12) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy Alei Jerzego 
Szajnowicza – Iwanowa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach – Nr 537/2010, 

13) nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy 
ulicy Skrajnej – Nr 519/2010, 

14) ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2011 – Nr 539/2010, 

II.  9 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budżetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 44 projekty uchwał Rady 
Miasta.” 

 
Do pkt. 5.1 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 1). 
Wszystkie zmiany, które są zaproponowane w projekcie, nie zmieniają deficytu 
Miasta jaki mamy, zgodnie z przyjętą przez państwa uchwałą z listopada 
bieżącego roku. Zapisy projektu są to zmiany pomiędzy planem wydatków 
bieżących i dochodami bieżącymi, majątkowymi dochodami i wydatkami. 
Przyjęcie proponowanych zmian spowoduje że plan dochodów budżetu miasta 
zwiększy się o 476.119 zł. Na to zwiększenie mają wpływ: 

− zwiększenie planu dochodów bieżących o 475.119 zł 
− zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000 zł 

Zwiększy się również plan wydatków budżetu o 476.119 zł. Na tą kwotę składa 
się: 
Zwiększenie planu wydatków bieżących o 547.096 zł oraz zmniejszenie planu 
wydatków majątkowych o kwotę 70.977 zł.  
Proponowane zmiany dotyczą zapisów w ramach działów i między działami 
oraz przenosi plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane, zgodnie z załącznikami.  
Dokonujemy również zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 
2010 rok. Zmian w dotacjach podmiotowych i celowych z budżetu miasta 
Kielce. 
Plan dochodów i plan wydatków jest taki sam 175.852.917 zł deficytu. Budżet 
ogółem zamyka się kwotą 1.208.272.683 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/36/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok. 
 
Do pkt. 5.2 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 2). 
Projekt Nr 2 należy do tego bloku prezentowanych przeze mnie projektów, które 
nie zmieniają deficytu Miasta, przyjętego przez państwo w związku 
z uchwaleniem poprzedniej uchwały. Nie zmieniają się również ani dochody ani 
wydatki. Następują jedynie przesunięcia. Najważniejsze z nich to zmniejszenie 
planu wydatków bieżących o kwotę 3293 zł. Zwiększenie planu wydatków 
majątkowych o taką samą kwotę. 
Tak samo jak poprzednio proponujemy zmiany w planie wydatków bieżących 
na wynagrodzenia i składki od nich obliczane, jednostek budżetowych. 
Dokonujemy zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2010 roku 
oraz zmian w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 
w latach 2010-2012.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/37/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok. 
 
Do pkt. 5.3 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 3). 
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Projekt Nr 3 jest trochę odmienny w swojej specyfice od poprzednich, 
prezentowanych przeze mnie. Przyjęcie tego projektu zmieni kwoty, które 
zostały zatwierdzone w poprzedniej uchwale. Po stronie planowanych 
dochodów i po stronie planowanych wydatków. Zmieni również zdecydowanie 
deficyt, przychody i rozchody Miasta oraz kwoty budżetu ogółem. Na te 
wszystkie proponowane zmiany składają się przede wszystkim zmiany związane 
z tym, że w wielu przypadkach dochody bieżące są wyższe od planowanych. 
W niektórych są niższe niż planowane ale zdecydowanie mają tu wpływ zmiany 
w planie wydatków majątkowych, które polegają na tym, że harmonogramy, 
które zostały uaktualnione przez nasze jednostki budżetowe i przez nasze 
wydziały, spowodowały konieczność przesunięcia niektórych wydatków do 
2011 roku, w związku z różnymi przyczynami, nie leżącymi po stronie naszych 
służb. Przyjęcie tych zmian zmniejszy plan dochodów budżetu Miasta 
o 115.101.817 zł. Na tą kwotę złoży się: 

− zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 581.195 zł, 
− zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 114.520.622 zł. 

Ma to związek również z wydatkami. Wydatki się zmieniają, zmieniają się 
dochody majątkowe, które związane są z płatnościami i dotacjami środków 
unijnych. Zmniejszą się również wydatki budżetu Miasta o 194.763.850 zł. Na 
kwotę tą złożą się: 

− zwiększenie plany wydatków bieżących o 808.281 zł, 
− zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 195.572.131 zł. 

Zmniejszy się plan przychodów o kwotę 79.662.033 zł. 
Dokonujemy zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2010 roku 
oraz proponujemy zmiany w limitach wydatków na Wieloletnie Programy 
Inwestycyjne w latach 2010-2012.  
Przyjęcie uchwały spowoduje, że planowane dochody wyniosą 917.317.949 zł, 
planowane wydatki 1.013.508.833 zł, planowany deficyt zmniejszy się 
z 175.852.917 zł do 96.190.884 zł. Przychody również będą zmniejszone 
i poprzednie kredyty w wysokości 195.086.736 zł zmienią swoją wartość na 
115.424.703 zł. Budżet ogółem, po zmianach, wyniesie: 1.063.712.805 zł. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/38/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok. 
 
Do pkt. 5.4 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 4 z autopoprawką). 
Projekt nie zmienia deficytu miasta w planie na 2010 rok. Deficytu, który został 
zatwierdzony i przyjęty uchwałą Nr 3, Natomiast dokonuje zmian, które 
zwiększają plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.600.000 zł. 
Składa się na to: 

− zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 600.000 zł,  
− zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł. 

Zwiększy również plan wydatków Miasta o kwotę 1.600.000 zł. Złoży się na to: 
− zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 394.601 zł,  
− zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.205.399 zł. 

Proponujemy również zmiany w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych oraz 
dokonujemy zmian w limitach wydatków na Wieloletnie Programy 
Inwestycyjne w latach 2010-2012. 
Przyjęcie proponowanych zmian spowoduje, że budżet ogółem wyniesie 
1.065.387.292 zł. 
Autopoprawka dotyczy przeniesień w limitach wydatków na Wieloletnie 
Programy Inwestycyjne. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/39/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok. 
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Do pkt. 5.5 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok 
(projekt Nr 5). 
Najważniejszą rzeczą w projekcie jest dostosowanie wszystkich kredytów, 
transz kredytów do harmonogramu realizacji inwestycji. Przyjęcie projektu 
spowoduje zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 
27.102 zł. Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę 484.012 zł. 
Proponujemy tu również zmiany w wydatkach na Wieloletnie Programy 
Inwestycyjne. Dokonujemy zmian w wydatkach na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Zachodzi tu również mała zmiana deficytu, deficyt wzrośnie do 96.647.794 zł. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/40/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok. 
 
Do pkt. 5.6 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego (z autopoprawką). 
Projekt uchwały uzasadniony jest tym, że dostosowujemy plan zadań 
inwestycyjnych do harmonogramu prac na tych zadaniach. Chodzi o to, że 
zmieniają się kwoty kredytów, które są niezbędne do finansowania wkładu 
własnego na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych 
pieniędzmi unijnymi.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/41/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Do pkt. 5.7 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu 
długoterminowego. 
Uzasadnienie dla tego projektu uchwały jest w zasadzie identyczne jak dla 
poprzedniego. Zmiany są związane z tym, że musimy zaktualizować transze 
kredytu inwestycyjnego. Kredyt preferencyjny, to jest kredyt na który umowa 
jest zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie 
wydatków związanych z dokumentacją projektową na zadania inwestycyjne.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/42/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu 
długoterminowego. 
 
Do pkt. 5.8 
 
Barbara Nowak, Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2010. 
Wzorem lat ubiegłych, proponujemy państwu uchwałę, która zawiera w sobie 
wykaz wydatków, tzw. niewygasających. Łączna kwota wydatków to 7.079.436 
zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w kwocie 701.660 zł oraz wydatki 
majątkowe 6.377.776 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/43/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2010. 
 
Do pkt. 5.9 
 
Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta zarekomendował projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2011-
2015. 
Uchwała dotyczy przejęcia trzech zadań okreś lonych w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Te trzy zadania, jak wynika 
z ustawy, samorząd musi przejąć.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/44/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2011-
2015. 
 
Do pkt. 5.10 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. 
Zanim będziemy mogli przegłosować ten projekt uchwały, musimy dokonać 
zgłoszenia, czy też wyborów radnych, do tej Rady. Ponieważ są to cztery osoby, 
proponuję, żeby państwo rozważyli taką możliwość, żeby z każdego Klubu 
Radnych była wytypowana jedna osoba. Jeśli nie usłyszę innych propozycji, 
uznam, że taka propozycja została przyjęta. Czy są inne propozycje? Nie ma, nie 
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słyszę. W związku z tym, proszę o zgłaszanie kandydatur do Rady Społecznej 
Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.  
 
Radny Dariusz Kozak Przewodniczący Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość 
Zgłaszam kandydaturę radnej Renaty Wichy. 
Renata Wicha wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Joanna Grzela Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej 
Zgłaszam kandydaturę radnego Olega Magdziarza. 
Oleg Magdziarz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 
Samorządowe W. Lubawski 
Zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Boguckiego. 
Tomasz Bogucki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Tomasz Bogucki, Przewodniczący Rady Miasta przekazał prowadzenie obrad 
Joannie Grzeli Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce. 
 
Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Zgłaszam kandydaturę radnej Joanny Winiarskiej. 
Joanna Winiarska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Przypominam, że kandydaci nie biorą udziału w głosowaniu. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/45/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. 
 
Prowadzenie obrad przejął Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta. 
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Do pkt. 5.11 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia w Kielcach. 
Rada Społeczna będzie pracowała w składzie: 
− Marek Scelina – Przewodniczący 
− Maciej Włodarczyk 
− Renata Wicha 
− Oleg Magdziarz 
− Tomasz Bogucki 
− Joanna Winiarska 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/46/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.12 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Przyczyną zwiększenia stawki jest to, że we wrześniu otworzyliśmy nowy basen 
na Barwinku. Również są aktywne formy udziału w różnego rodzaju zawodach 
na obiektach MOSiR-u przez podmioty i stowarzyszenia. Ta stawka pozwoli, we 
właściwy sposób, zbilansować budżet wymienionej jednostki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/47/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.13 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Kwota stawki dotacji na 2011 rok wyniesie 23.05 zł. Pozwoli ona na właściwe 
gospodarowanie majątkiem, który jest powierzony dyrektorowi tego ośrodka. 
 
Radny Robert Siejka 
Przed chwilą przegłosowaliśmy projekt uchwały podnoszący stawkę na ten rok.  
Pan teraz proponuje zmianę tej stawki na rok przyszły dla MOSiR. Jest to dość 
znaczna kwota. Ta podwyżka jest znaczna, bo około 3-4 zł. Gdyby pan był 
uprzejmy wytłumaczyć nam skąd taka propozycja, tak znacznej podwyżki 
stawki? W projektach uchwał są podane metry kwadratowe powierzchni, za 
które ta stawka przysługuje. Różnie tam jest różnica między tym rokiem, 
a przyszłym. Czy mógłby nam pan powiedzieć z czego to wynika, czy 
w przyszłym roku MOSiR ma zamiar przejąć kolejne obiekty? 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Wynika to z otwarcia nowego obiektu, krytej pływalni na Barwinku. Odbyło się 
to dopiero we wrześniu, więc stawka, która była wyliczona w ubiegłym roku, 
kalkulowała przez okres wymieniony wcześniej. Końcówka roku jest taka, jak 
państwo widzą i utrzymanie obiektu oraz przejęcie basenu na Ślichowicach, 
który został przekazany do MOSiR-u w ciągu roku, powoduje zmianę 
kalkulacji. Z tego też tytułu jest większa stawka na 2011 rok, gdyż mamy więcej 
obiektów pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Baseny są 
bardzo kosztowne w utrzymaniu. 
 
Radny Robert Siejka 
Basen na Ś lichowicach został przejęty przez MOSiR w kwietniu. Kolejny obiekt 
we wrześniu. Zaproponował pan zmianę tej stawki na ten rok, co już 
przegłosowaliśmy. Uwzględniało to powierzchnię tych dwóch basenów. Moje 
pytanie brzmiało inaczej i pan nie odpowiedział. Skąd propozycja tak dużej 
podwyżki, skoro już w tym roku ustaliliśmy tą stawkę z powierzchniami tych 
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basenów i skąd różnica metrów powierzchni na utrzymaniu MOSIR-u w roku 
przyszłym? 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Przyznam, że kalkulację przedstawił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i w kwestii powierzchni, która jest zwiększona nie opowiem precyzyjnie w tej 
chwili. To jest kwestia czasu i na pewno pan uzyska odpowiedź.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Kalkulację się robi mnożąc metry kwadratowe danego obiektu przez stawkę 
i dni. W związku z tym wychodzi różnica pół roku w basenie na Barwinku 
i cztery miesiące w basenie na Ślichowicach. W związku z tym dane te muszą 
się różnić.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/48/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.14 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie okreś lenia zasad, trybu 
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (z autopoprawką). 
Szczegóły tego projektu zostały omówione na Komisji i zaakceptowane. 
Wynika ten projekt z tego, że nastąpiła zmiana ustawy o kulturze fizycznej i to 
jest naturalną rzeczą, że musimy uaktualnić uchwałę, która będzie adekwatna do 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Drobne korekty, które wnioskowane 
w poprzedniej kadencji. Omawiałem to wszystko na Komisji i zostało to 
zaakceptowane. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Mam propozycję do Rady i do pana Prezydenta, żeby w autopoprawce, 
w miejsce wpisania nazwy Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Kielce 
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wpisać następującą treść „Komisji właściwej do spraw sportu Rady Miasta 
Kielce.” 
Jak nam się zmieni nazwa Komisji, to będziemy musieli kolejny raz wracać do 
tej uchwały i ją zmieniać. W tym przypadku niezależnie od tego, czy nastąpi 
zmiana nazwy czy kompetencji Komisji, ten zapis jest trwały. Jeżeli państwo 
zaakceptują takie rozwiązanie, wolałbym by pan dyrektor przyjął to jako 
autopoprawkę, żebyśmy nie głosowali tego jako wniosku. 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Proszę bardzo. Jest zgoda. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/49/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie okreś lenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości 
nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe. 
 
Do pkt. 5.15 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały w sprawie okreś lenia zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Analogicznie do poprzedniej uchwały proponuję dokonać zmiany 
w autopoprawce w taki sam sposób. Proszę o jej uwzględnienie w sposób 
adekwatny do poprzedniej uchwały. 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Przyjmuję wniosek jako autopoprawkę.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/50/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe. 
 
Do pkt. 5.16 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie okreś lenia warunków 
i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce. 
Projekt jest konsekwencją poprzednio podjętych uchwał. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/51/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie okreś lenia warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 5.17 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie utraty mocy uchwał w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. 
Mamy tu do czynienia z analogiczną sytuacją jak przy poprzedniej uchwale.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/52/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie utraty mocy uchwał w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. 
 
Do pkt. 5.18 
 
Mieczysław Tomala, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreś lenia 
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody za wydzielonym rachunku, 
źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
Projekt jest konsekwencją konieczności dopisania do uchwały z 9 września 2009 
roku tego co jest zawarte w paragrafie 1, czyli zmian uchwały numer 
LIII/1269/2010. Nie mógł on być ujęty, ponieważ było to później postanowione, 
a dotyczyło Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/53/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które 
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia 
dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania. 
 
Do pkt. 5.19 
 
Szymon Mazurkiewicz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do 
obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” nieruchomości 
gruntowej o numerze ewidencyjnym 5/26 położonej w Kielcach przy ulicy 
Olszewskiego. 
Jak państwo zapewne wiedzą, pan Premier Donald Tusk, na wniosek pana 
Prezydenta podpisał rozporządzenie, zakładające rozszerzenie Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice” o tereny będące w trwałym zarządzie 
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Kieleckiego Parku Technologicznego. Tym samym powstała kolejna Podstrefa 
Starachowicka, tak zwana Podstrefa Kielce. Łącznie należy do niej 7 hektarów 
powierzchni zabudowanej i niezabudowanej. Są to tereny na których w chwili 
obecnej realizowany jest projekt dotyczący budowy infrastruktury Parku 
Technologicznego. Idąc za ciosem, chcielibyśmy dalej tworzyć dogodne 
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i włączyć kolejne tereny do Podstrefy 
Kielce. Jest to nieruchomość o łącznej powierzchni dwóch hektarów.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/54/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice” nieruchomości gruntowej o numerze 
ewidencyjnym 5/26 położonej w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Do pkt. 5.20 
 
Zygmunt Mazur Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyk i Urzędu Miasta 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pod nazwą  
„e-świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na 
terenie Miasta Kielce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
Jest to uchwała intencyjna, w której wyraża się zgodę na przystąpienie 
i współfinansowanie przez Miasto Kielce projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie 
– budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta 
Kielce”. 
Powyższa uchwała jest niezbędna dlatego, że jeszcze w tym roku ma nastąpić 
podpisanie umowy na dofinansowanie powyższego projektu, w związku z tym 
musimy tą uchwałę przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisanie 
umowy nastąpi najprawdopodobniej 30 lub 31 grudnia, ruszamy z kopyta 
z realizacją powyższego projektu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/55/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie realizacji projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie – budowa sieci 
światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013. 
 
Do pkt. 5.21 
 
Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach. 
Jest to działka o powierzchni 188 m2. Konieczność jej nabycia wynika 
z artykułu 13 specustawy, który mówi o tym, że jeżeli w wyniku podziału 
działek pozyskanych pod drogę, a jest to związane z budową dróg wokół 
Targów Kielce, jeżeli pozostała działka, powstała w wyniku podziału nie nadaje 
się na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest zobowiązany nabyć tą 
pozostałą część na wniosek właściciela. Taki wniosek został do nas skierowany. 
Wykonany został operat szacunkowy i jest obowiązek nabycia tej działki przez 
gminę jako część pasa drogowego.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/56/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Batalionów 
Chłopskich w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.22 
 
Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej 
w Kielcach. 
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Jest to działka, która na podstawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z roku 2006, stanowi własność prywatną. Jest wola sprzedaży przez 
właściciela tej działki. Jest ona przeznaczona pod pas drogowy ulicy Łanowej. 
Od czterech lat trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji. Jest wiele 
kontrowersji i odwołań dotyczących podziałów. Mamy zgodę, a zatem jest 
zasadne nabycie tej nieruchomości pod pas drogowy ulicy Łanowej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/57/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.23 
 
Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Stawki 
w Kielcach. 
Jest to działka o powierzchni 163 m2. działka wydzielona przez właściciela 
prywatnego z większej części. Jest to zakup na uregulowanie i poprawę 
zagospodarowania działki drogowej, czyli poszerzenie pasa drogowego pod 
przyszłe inwestycje przy ulicy Stawki. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/58/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Stawki w Kielcach. 
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Do pkt. 5.24 
 
Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Miedzianej 
w Kielcach. 
Sytuacja jest analogiczna do działki przy ulicy Batalionów Chłopskich. Dotyczy 
to tej samej inwestycji, czyli dróg wokół Targów Kielce. W wyniku podziału 
większa działka została podzielona na cztery części. Projekt wskazywał 
konieczność przejęcia na mocy specustawy dwóch działek naprzemiennie. 
W związku z tym właściciele nie mogąc wykorzystać jednej z działek, która 
wynikła z podziału na dotychczasowe cele, zawnioskowali o wykupienie tej 
nieruchomości na rzecz gminy Kielce. Z tego obowiązku chcemy się wywiązać, 
po analizie został wykonany operat szacunkowy i przedstawiona oferta cenowa 
dla właściciela.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/59/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Miedzianej 
w Kielcach. 
 
Do pkt. 5.25 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Franciszka Loefflera. 
Właściciel działki zabudowanej domem jednorodzinnym przy ulicy Loefflera 
przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności z bonifikatą. 
Z przepisów wynika, iż jeżeli w ciągu pięciu lat zbyłby tą nieruchomość, 
wówczas następuje na rzecz gminy obowiązek zwrotu tejże bonifikaty. Na 
wniosek właściciela wnioskujemy do Rady, ponieważ Rada w szczególnych 
przypadkach może wyrazić zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 
Chodzi tu o kwotę 26.659 zł. 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Uchwała ta ma negatywną opinię Komisji. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta przekazał prowadzenie obrad 
Joannie Grzeli Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. 
 
Władysław Burzawa Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Kielce 
Komisja Gospodarki Komunalnej zagłosowała przeciwko odstąpieniu od 
żądania zwrotu bonifikaty. Doszliśmy do wniosku, że osoba, która miała działkę 
na ulicy Loefflera, później ją sprzedała. Działka była zabudowana domem 
jednorodzinnym. Uzyskała ona dostateczną kwotę ze sprzedaży tej 
nieruchomości i jest w stanie pokryć swoje zobowiązania wobec Miasta. Takie 
jest stanowisko Komisji.  
 
Radny Dariusz Kozak 
Chciałem zacytować kilka zwrotów z uzasadnienia do tej uchwały między 
innymi: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od 
żądania zwrotu bonifikaty za zgodą odpowiednio Wojewody, Rady lub 
Sejmiku”. „W szczególnie uzasadnionych przypadkach.” Trochę dalej czytamy: 
„w przedmiotowej sprawie, środki ze sprzedaży nieruchomości nie zostały 
wprawdzie przeznaczone na zakup innej nieruchomości, natomiast za pewne 
można uznać, że zostaną one wykorzystane na cel mieszkaniowy, jakim jest 
bodowa budynku mieszkalnego.”  
Chciałem zapytać, co to jest za szczególnie uzasadniony przypadek?  
 
Radny Mariusz Goraj 
Ze względu na to, że Dariusz Kozak wyprzedził jedno z moich pytań, to ja tylko 
dodam pytanie. Nawiązując do tych zwrotów z uzasadnienia, z czego wnioskuje 
Urząd Miasta, że za pewne należy uznać, iż zostaną one przeznaczone na cele 
mieszkaniowe. Ja z takimi zapewnieniami ze strony różnego rodzaju 
kontrahentów przychodzących z prośbami do Prezydenta miałem do czynienia 
w poprzedniej i jeszcze poprzedniej kadencji kilka razy. Zapewnienia tych ludzi 
okazały się, jak wszyscy pamiętamy czcze i bezpodstawne. Czy urzędnicy 
Miasta wierzą wszystkim, którzy ich o czymś zapewniają? Ja tego nie mogę 
zrozumieć. 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji 
Polega to na tym, iż do tej pory wpłynęły do nas faktury, za materiały 
budowlane, które wnioskodawca wykorzystuje do budowy swojego domu na 
kwotę 14.165 zł. To stanowi już ponad połowę kwoty zwrotu bonifikaty. Stąd, 
jeżeli ktoś wydał już ponad połowę na materiały budowlane, jest podstawa, że 



 27 

dalsza część tych pieniędzy również zostanie przeznaczona na rzecz budowy 
tego domu. 
Przypominam także, że my kierowaliśmy się jedynie analogią, do zwrotów 
bonifikat w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych. Gdy ktoś spożytkuje 
swoje środki uzyskane ze sprzedaży na zakup innej nieruchomości bądź 
mieszkania, wówczas również jest zwolniony ze zwrotu bonifikaty. Taka była 
nasza intencja. 
 
Jarosław Karyś Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Kielce 
Ta interpretacja wydaje mi się nad wyraz niewłaściwa. Czy zakup materiałów 
budowlanych jest równoznaczny z zakupem nieruchomości czy mieszkania? 
W to wątpię. Właściciel, który tą nieruchomość kupił, czy też kupił prawo 
wieczystego użytkowania, obiecywał, że przez pięć lat, bo tylko w takim 
wypadku bonifikata zostaje udzielona, nie sprzeda tej nieruchomości. W tej 
chwili, być może obiecuje, że te materiały wykorzysta na cele budowlane i że 
będzie to służyło jego celom. Myślę, że zbyt pochopnie interpretujemy te 
przepisy. Miasta nie stać na takie prezenty w tym wypadku. Nie ma tu żadnego 
uzasadnienia. Zresztą samo uzasadnienie uchwały jest też bardzo ogólnikowe. 
 
Jan Gierada Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Kielce 
Jak powiedział Przewodniczący Burzawa, cała Komisja zagłosowała 
negatywnie. Facet kupuje działkę, buduje, sprzedaje. Dobrze na tym zarabia. 
Żąda jeszcze zwrotu 26.000 zł. Stać go potrójnie, żeby to zapłacić. Taż musi 
mieć pieniądze. Nie widzę żadnych podstaw, żeby mu pójść na rękę. Takie 
faktury za pustaki czy za stal, to ja mogę takich faktur przynieść jeszcze 
z dziesięć. Tym bardziej, że się teraz nie odlicza, nie ma dużej ulgi budowlanej. 
Ludzie nie biorą faktur i można takie faktury zdobyć. Kupił tanio, nie w czasie 
chce zbyć, przed upływem pięciu lat. Niech zapłaci to, co się należy, a nie szuka 
popleczników w Radzie żeby mu wszystko darować. 
 
Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Chciałem tylko dodać do moich przedmówców, że jak z uzasadnienia uchwały 
wynika, podatnik wyprowadza się z Kielc. To wszystko. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – brak 
Przeciw   – 23 
Wstrzymało się  – 2 
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Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Franciszka Loefflera. 
 
Prowadzenie obrad przejął Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Rezolucja zgłoszona przez radnego Włodzimierza Wielgusa, o której 
mówiliśmy na początku sesji ma sens tylko jeżeli ją uchwalimy i podejmiemy 
przed 27 grudnia. Do 27 grudnia trwają konsultacje. W związku z tym, żeby nie 
być spóźnionym, proponuję, żeby szefowie klubów zainteresowali się treścią 
i na koniec sesji wprowadzimy punkt dotyczący tej rezolucji. Myślę, że przy 
pomocy tęgich głów, a nie brakuje ich w Radzie, możemy w trakcie 
procesowania ustalić treść tej rezolucji. Gdyby była potrzebna przerwa na 
konsultacje miedzy klubami, co do treści, proszę o wniosek i taką przerwę 
ogłoszę.  
 
Do pkt. 5.26 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Kielcach Nr XXXIV/807/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w 
sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy 
ulicach: Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, 
Konarskiego. 
Dotyczy to zamiany pakietu gruntów między Miastem Kielce a Spółdzielnią 
KSM. My oddajemy w sumie trzy działki budowlane, w zamian otrzymujemy 
grunty pod drogami gminnymi, plus własność lokalu użytkowego w którym 
w tej chwili znajduje się EMPIK. Jest to lokal o bardzo dużej wartości. Myślę, 
że jeżeli będzie taka wola, będziemy mogli go spieniężyć. Trzeba wreszcie tą 
sytuację rozwiązać. Załatwiamy przy tym kilka spraw na raz. Bierzemy grunty 
pod drogami gminnymi, które powinny być utrzymywane przez Miasto Kielce. 
Otrzymujemy własność lokalu EMPIK. Spółdzielnia dostaje działki, na których 
bezie mogła realizować cele statutowe.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/60/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach 
Nr XXXIV/807/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zamiany 
nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Leszczyńskiej, 
Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, Konarskiego. 
 
Do pkt. 5.27 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
położonych w Kielcach przy ulicach Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, 
Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, Konarskiego, Klonowej. 
Ta uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/61/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach 
Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopina, Karłowicza, Zielińskiego, 
Konarskiego, Klonowej. 
 
Do pkt. 5.28 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych, położonych w Kielcach przy ulicach Rajtarskiej i Kordeckiego. 
My bierzemy nieruchomość, która jest w planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona pod drogę. Znaleźliśmy jedną nieruchomość przy 
ulicy Kordeckiego, która może być przeznaczona pod dom bliźniak, stąd też 
taka propozycja zamiany. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/62/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kielcach 
przy ulicach Rajtarskiej i Kordeckiego. 
 
Do pkt. od 5.29 do 5.33 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekty uchwał: 

I.  nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
43 położonej w Kielcach przy ulicy Połowniaka 6; (pkt. 5.29) 

II.  nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
9 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2; (pkt. 5.30) 

III.  nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
25 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 3; (pkt. 5.31) 

IV.  nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
61 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 11; (pkt. 5.32) 

V. nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 
193 położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 161; (pkt. 5.33) 

Jest to pakiet pięciu uchwał. Chodzi tu o przekształcenie prawa spółdzielczego 
własnościowego na odrębne prawo własności lokali, czyli pełną własność 
z tytułem na rzecz gminy. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 43 położonej w Kielcach przy 
ulicy Połowniaka 6. (pkt. 5.29) 
 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/63/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 
numerem 43 położonej w Kielcach przy ulicy Połowniaka 6. 
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II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 9 położonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 2. (pkt. 5.30) 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/64/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 
numerem 9 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 2. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 25 położonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 3. (pkt. 5.31) 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/65/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 
numerem 25 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 3. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 61 położonej w Kielcach przy 
ulicy Kowalczewskiego 11. (pkt. 5.32) 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/66/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 
numerem 61 położonej w Kielcach przy ulicy Kowalczewskiego 11. 
 
V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 193 położonej w Kielcach przy 
ulicy Warszawskiej 161. (pkt. 5.33) 
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Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/67/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej 
numerem 193 położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 161. 
 
Do pkt. 5.34 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę 
Kielce nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Wojciecha 
Szczepaniaka. 
Nieruchomość jest przeznaczona w studium kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy pod istniejącą i planowaną drogę powiatową zbiorczą. Na 
ten cel zostanie nabyta. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/68/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie nabycia przez Gminę Kielce nieruchomości, położonej 
w Kielcach przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka. 
 
Do pkt. 5.35 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. Berberysowej. 
Jest to garaż na jeden samochód. Sprzedaż nastąpi na zasadach ogólnych, 
w trybie przetargu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/69/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 
przy ul. Berberysowej. 
 
Do pkt. 5.36 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Biskupa Mieczysława Jaworskiego. 
Chodzi tu o dwie działki. Jedna o powierzchni 20 m2, druga o powierzchni 5 m2. 
Znajdują się one pod pawilonami handlowymi przy ulicy Biskupa Mieczysława 
Jaworskiego. Była tam dawna droga, nigdy nie zrealizowana. Właściciele 
nakładów nie mają pełnej własności gruntu. Działek nie da się sprzedać 
w przetargu stąd ich przeznaczenie na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/70/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Biskupa Mieczysława Jaworskiego. 
 
Do pkt. 5.37 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej. 
Nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. Sprzedaż nastąpi na 
zasadach ogólnych.  
 
Uwag i pytań 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 IV/71/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Zakładowej. 
 
Do pkt. 5.38 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. 
Nieruchomość o powierzchni 69 m2. Sprzedaż na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. Działka wgryza się w posesję osoby wnioskującej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/72/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej. 
 
Do pkt. 5.39 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei. 
Sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość o powierzchni 134 m2. Umożliwi ona nabywcy swobodny dojazd 
od ulicy Okrzei.  
 
Uwag i pytań 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 IV/73/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Okrzei. 
 
Do pkt. 5.40 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Okrzei. 
Nieruchomość o powierzchni 6705 m2. Będzie to jedna z większych działek 
sprzedawanych w przyszłym roku. Spodziewamy się dobrego wyniku. Sprzedaż 
na zasadach ogólnych.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/74/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Okrzei. 
 
Do pkt. 5.41 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach, przy ulicy Masłowskiej. 
Bardzo mała działka o pow. 45 m2. Sprzedaż na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. Działka o takiej powierzchni nie może być 
zagospodarowana w inny sposób. 
 
Uwag i pytań 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 IV/75/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach, przy ulicy 
Masłowskiej. 
 
Do pkt. 5.42 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Czachowskiego. 
Nieruchomość o pow. 198 m2. Jej kształt i położenie uniemożliwiają jej 
samodzielne zagospodarowanie. Sprzedaż na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/76/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Czachowskiego. 
 
Do pkt. 5.43 
 
Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruch omościami i 
Geodezji zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału 
w nieruchomości położonej w Kielcach, przy ulicy Stanisława Staszica. 
Jest to element regulacji stanu prawnego kamienicy położonej przy ulicy 
Staszica 10. mamy tu do czynienia ze współwłasnością gminy i osoby fizycznej. 
Zachodzi konieczność sprostowania wysokości udziałów. Aby tego dokonać 
zawarliśmy porozumienie z drugim współwłaścicielem, którego sentencją jest 
fakt, że my oddamy część działki przylegającej do jego nieruchomości. 
W zamian za to dostaniemy sprostowanie w wysokości udziałów i będziemy 
mogli sprzedawać w tej nieruchomości zarówno lokale mieszkalne jak 
i użytkowe. Od lat czekają na to mieszkańcy i najemcy.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/77/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach, przy 
ulicy Stanisława Staszica. 
 
Do pkt. 5.44 
 
Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura Planowania Przestr zennego 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
ZACHÓD – OBSZAR V.8 – STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na 
obszarze miasta Kielce. 
Plan obejmuje teren z pasmem wzgórz o podobnej wysokości, tak zwane 
kadzielniańskie pasmo skałkowe, charakterystyczne dla Kielc. Tereny objęte 
planem to jest około 100 hektarów. W większości, praktycznie wszystkie, są to 
działki we władaniu prywatnym. Są to wąskie, podłużne działki. Są to nieużytki, 
pola łąki. Największe działki – góra Grabina i góra Dalnia, ich władanie jest 
nietypowe, jest to dawne mienie gromadzkie. Obecnie w rejestrze funkcjonuje 
wpis, który jako władającego podaje Wspólnotę Gruntową Wsi Czarnów. Jest 
ona jakby spadkobiercą mienia gromadzkiego. Była bezskuteczna próba 
komunalizacji tego terenu. 
Od południa granice planu opierają się o ul. Grabinów, od zachodu 
ul. Białogońską, od północy granica tnie działki ale oparta jest o projektowaną 
ulicę główną.  
Jest to teren objęty kilkoma ustaleniami ochronnymi. Rozmaitymi, 
pochodzącymi z różnych źródeł prawnych. Chciałem tylko zwrócić uwagę na 
trzy kierunkowe ustalenia wobec tego obszaru. Są to ustalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i są to tereny 
wyłączone z zabudowy w ramach proponowanego Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Są też inne obszary ochronne. Obszar w całości jest 
położony w granicach Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Poza 
tym w dużej części jest to strefa ochrony ujęć wody w Białogonie a także 
uchwalonego przez Radę Miasta Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
strefa B, opisana jako tereny ekosystemów leśnych, muraw i zarośli 
kserotermicznych istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej. Nie 
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przytaczam szczegółowych ustaleń ochronnych wszystkich tych dokumentów, 
ponieważ zmierzają one generalnie do zachowania tego obszaru w stanie 
niezmienionym. 
Mniej więcej rok temu, w październiku Rada Miejska uchwaliła gorę Grabinę 
i Dalnię, jako zespół przyrodniczo – krajobrazowy Grabina – Dalnia. Jest to 
forma ochrony przyrody też z kierunkowymi ustaleniami ochronnymi. 
Sedno tej propozycji tkwi w tym, że wszystkie te ustalenia ochronne, o ile nie 
zostanie sporządzony plan, w obliczu składanych wniosków o warunki 
zabudowy, mogą się okazać nieskuteczne. Mówię „mogą” bo nie koniecznie. 
Tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje stuprocentową 
gwarancję takiej ochrony. Jest to jeden z terenów najcenniejszych przyrodniczo 
w Kielcach i w naszej strategii i analizie SWOT do wszystkich dokumentów 
programowych wykazujemy te walory przyrodnicze, gdzie jest jak gdyby 
najbardziej wyraźna ich ekspozycja, jako jeden z najważniejszych atutów Miasta 
i jako potencjał na przyszłość. Wydaje się, że ten plan, nakładający zakaz 
zabudowy jest w tym wypadku bardzo mocno uzasadniony.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr IV/78/2010 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.8 
– STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na obszarze miasta Kielce. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta ogłosił piętnastominutową 
przerwę.  
Po przerwie Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady.  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Jesteśmy gotowi, jeś li chodzi o Rezolucję. Ciężko pracowali Przewodniczący 
Klubów. Ponieważ wnioskującym był pan Włodzimierz Wielgus, zapraszam go 
do zaprezentowania Rezolucji. 
Tym samym rozumiem, że jeżeli nie usłyszę sprzeciwu rozszerzamy porządek 
obrad o punkt 5.45 – przyjęcie Rezolucji Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 
2010 roku. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę o przedstawienie projektu Rezolucji. 
 



 39 

Włodzimierz Wielgus Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia przedstawił projekt Rezolucji Rady Miasta 
Kielce z dnia 23 grudnia 2010 roku, dotyczący sprzeciwu wobec decyzji 
dotyczącej przesunięcia terminu przebudowy drogi krajowej Nr 73 w programie 
„Budowanie dróg krajowych na lata 2011-2015” poza rok 2013. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt Rezolucji poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce przyjęła Rezolucję Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 
2010 roku. 
 
Do pkt. 6 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożył radny Władysław Burzawa. 
 
Jan Gierada Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Chciałbym na wstępie podziękować panu Prezydentowi za to, że był uprzejmy 
przekazać Marszałkowi, a Marszałek szpitalowi kolejną działkę. Chcemy na niej 
zlokalizować bardzo dużą inwestycję, pod nazwą Dom Opieki 
Długoterminowej. Dziękuję panu w imieniu chorych i potrzebujących, bo 
potrzeby są ogromne. 
W sumie otrzymaliśmy dwie działki, na których powstanie Dom Opieki. Będzie 
to trzykondygnacyjny budynek z jedną kondygnacją podziemną i dwoma 
nadziemnymi. Budynek będzie na 100 miejsc, około trzech 3100 m2. Było sześć 
lub siedem ofert na zaprojektowanie. Koszty od 220 do 398 tysięcy złotych. 
Wygrała kielecka firma za kwotę 319.000 zł. Termin wykonania dokumentacji 
do końca czerwca. Szybko uzyskaliśmy warunki zabudowy, akt notarialny. 
Chcemy na początku sierpnia wejść na budowę i w roku 2012 oddać obiekt. Sto 
miejsc załatwia temat Kielc. Obiekt jest bardzo potrzebny, szczególnie dla osób 
starszych. Osoby te zalegają w szpitalu. Inni oczekują na miejsca, dlatego, że nie 
ma co z nimi zrobić. Rodziny nie chcą zabierać. Nie wymagają oni 
intensywnego leczenia na oddziałach szpitalnych ale wymagają opieki 
pielęgniarskiej. Taki dom, na wiele lat byłby Kielcom potrzebny. Otoczenie jest 
piękne, blisko las, archiwum, policja, szpital, przychodnia, stadnina koni, 
restauracja. Naprawdę piękne miejsce. Panie Prezydencie, w imieniu chorych, 
jako dyrektor szpitala i jako normalny facet z Kielc dziękuję panu bardzo 
serdecznie, że był pan uprzejmy przekazać kolejną działkę.  
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Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu 
Chciałem poprzeć wszystkie wnioski kolegi Władysława (które mają na celu 
usprawnienie ruchu samochodowego w Kielcach). Szczególnie dotyczący ulicy 
Szymanowskiego (przesuniecie postoju z ulicy na chodnik). Kilka miesięcy 
temu zgłosiłem interpelację, w której poszedłem jeszcze dalej. Tam jest postój 
w pobliżu dawnej „Samanty”. Tam od zawsze jest postój, który zajmuje 
chodnik. W swojej interpelacji zwracałem uwagę na oba postoje, że może 
przyszedł czas aby to rozwiązać. Oczywiście ten pierwszy postój, na wprost 
dawnego budynku Urzędu Miasta jest łatwiejszy, bo czy po jednej, czy po 
drugiej stronie terenu trochę jest. To jest dość bolące jeś li chodzi o te rzeczy. 
Chciałem po prostu poprzeć szczególnie ten wniosek i żeby rozpatrzyć sprawę 
tego drugiego postoju.  
 
Radny Wiesław Koza 
W nawiązaniu do wypowiedzi moich kolegów również chciałem ta sprawę 
poruszyć. Ja już rozmawiałem z panią dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28. Jest 
bardo pilna potrzeba zrobienia tam zatoczki autobusowej, ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci, które rano rodzice dowożą do szkoły. W szczególności 
w okresie wakacyjnym, kiedy autobusy turystyczne zabierają z tego miejsca 
dzieci z bagażami. Naprawdę jest tam taka sytuacja, że trzeba zrobić bardzo 
pilnie zatoczkę autobusową, nawet ze względu na bezpieczeństwo tych dzieci. 
 
Do pkt. 7 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Przypominam, że tuż po zakończeniu tej sesji odbywa się Konwent Rady Miasta 
Kielce, związany z sesją budżetową w sali 110 A.  
Każdy Przewodniczący Komisji jest zobowiązany w terminie trzydziestu dni od 
powołania Komisji, czyli do 15 stycznia, przedstawić harmonogram pracy 
Komisji. Harmonogram ma zawierać dni, godziny spotkań, oraz tematykę, która 
będzie poruszana na poszczególnych komisjach. Terminy wszystkich komisji, 
muszą przynajmniej w jednym czasie uwzględniać termin sesji. Czyli, jak 
Konwent jest na siedem dni przed sesją, to w tygodniu przed sesją powinna się 
odbyć komisja. Szczególnie wtedy, kiedy są sprawy zaplanowane do 
rozpatrzenia na sesji. Stąd prośba, żebyście państwo przy uzgadnianiu terminów 
i tematyki, zawsze uwzględniali jeden termin przed sesją. 
Informuję, że Komisja Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska spotka 
się zaraz po zakończeniu sesji w sali 110 A. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta złożył życzenia i wręczył 
kwiaty pani Ewie Łęk- Noculi, dyrektor Biura Rady Miasta Kielce, z okazji 
imienin.  
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Do pkt. 8 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 4 sesję Rady Miasta Kielce 
w dniu 23 grudnia 2010 roku. 
 
 

Protokołował 
 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Tomasz Bogucki 
 


