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Protokół Nr V/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 roku, w godz. 9.00 – 12.00 w sali 
obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 23 radnych. Nieobecni 
radni: Mariusz Goraj, Włodzimierz Wielgus. 
 
Pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Otwieram V sesję Rady Miasta Kielce w dniu 30 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. Serdecznie witam pana Mariana Kubika 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, byłego radnego czterech kadencji. 
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 23 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 oraz 
autopoprawki: 
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1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2010 rok, 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego zakładu 
budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 
w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

3. autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 
2011 rok. 

 
Wnioskuję również o poszerzenie porządku obrad sesji o uchwały porządkujące: 

1. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed 
sądami administracyjnymi, 

2. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
Miasta Kielce, 

3. w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta 
Kielce. 

 
Radny Robert Siejka 
Chciałem zapytać kto zgłasza projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Kielce? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Projekt tej uchwały zgłaszają 4 Kluby istniejące w Radzie Miasta Kielce. 
 
Radny Robert Siejka 
Panie Przewodniczący, w takim razie, zgodnie ze Statutem, który mówi, że 
wnioskować o poszerzenie porządku obrad może radny bądź Prezydent, bo tak 
Statut literalnie to określa, to chciałem zapytać, który z radnych podpisuje się 
pod tym wnioskiem? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Pod wnioskiem podpisanych jest 4 Przewodniczących Klubów Radnych, 
natomiast jeżeli mówimy personalnie o sprawach związanych z samą Radą,  
to odpowiada za to zawsze Przewodniczący. 
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian 
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
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I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok 

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

 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
II.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego 
pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w celu zawiązania 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed sądami 
administracyjnymi. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
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IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie okreś lenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
Miasta Kielce. 
 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie okreś lenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Kielce. 
 
Głosowanie: 
Za   – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 
 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
VI. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do 
projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011 rok 

 
Głosowanie: 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Rada Miasta przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 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. 
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Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Głosowanie: 
Za   – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku 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 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2010 rok. 
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2011 – 2015 wraz z autopoprawką,  
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 

przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na 
lata 2011 – 2015, 

8. Omówienie projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011 r.  wraz  
z autopoprawkami,  

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 
przedłożonym projekcie budżetu Miasta Kielce na 2011 rok oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta 
Kielce na 2011 r., 

10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat przedłożonych 
uchwał wraz z autopoprawkami 

11. Debata, w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa w ich 
przedstawianiu,  

12. Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011-2015 wraz z autopoprawką; 

14. Głosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 
2011 r. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok 
wraz z autopoprawkami, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011;  

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu; 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego 
zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczona 
odpowiedzialnością; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Rady przed sądami administracyjnymi; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Miasta Kielce; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie okreś lenia zasad przyznawania diet dla radnych 
Rady Miasta Kielce. 

 
22. Interpelacje i zapytania radnych.  
23. Sprawy różne i wolne wnioski.  
24. Zamknięcie obrad. 
 

Pkt 3 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Przypominam o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego  
w nieprzekraczalnym terminie do 1 stycznia 2011 roku. Kto tego nie zrobił 
niech się spręży, żeby nie było problemów. Według nowych zapisów ustawy  
o samorządzie gminnym są dość dotkliwe sankcje dla tych, którzy się spóźniają. 
 
Pkt 4 
 
Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami (od 23 grudnia 
2010 r. do 30 grudnia 2010 r.) 
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia 2010 
roku wydałem: 
I.  4 zarządzenia dotyczące: 
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1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok – Nr 543/2010, 

2) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 
wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – Nr 

544/2010, 
3) powołania Komisji: 

a) do opiniowania wniosków o przyznawanie dotacji na 
przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu – Nr 541/2010, 

b) do protokolarnego przejęcia – przekazania nieruchomości, 
budynków i budowli oraz innych środków trwałych od Izby 
Wytrzeźwień w likwidacji w Kielcach – Nr 542/2010, 

II.  4 decyzje i 3 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 
bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 
budżetu Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 6 projektów uchwał Rady 
Miasta. 

 
Radny Stanisław Góźdź 
Mam pytanie do pana Prezydenta w świetle obecnych podwyżek wody  
i ścieków, jak Pan na progu nowej kadencji widzi nadzór i kontrolę nad 
Wodociągami tzw. Kieleckimi. Dlaczego mówię tak zwanymi, dlatego iż nasi 
obywatele obecnie nie mają wpływu na tę spółkę, a wynika to z prostej 
arytmetyki. Ponieważ naszych przedstawicieli jest tam czterech, a sześciu  
z innych gmin. Dochody do tej spółki nasi obywatele wnoszą w ponad 90 %, 
natomiast partycypacja tych gmin jak wiemy jest zupełnie inna. W świetle 
dalszych inwestycji, które są planowane, myś lę, że będziemy zaskakiwani, 
podwyżki sięgną 100 a może i więcej procent. Czy nie należałoby rozważyć 
pewnej symetrii? Jeżeli nasze dochody, nasze koszty w inwestycjach stanowią 
tyle procent, a my właściwie nie mamy głosu, ponieważ 4 jest mniej niż 6. 
 
Pan Prezydent Wojciech Lubawski 
Kilkanaście lat temu został utworzony Międzygminny Związek Wodociągów  
i Kanalizacji, tam zostały okreś lone reguły, od których nie ma odwrotu w tej 
chwili. Dwa lata nad tym pracował Pan Wiceprezydent Parafiniuk widząc tą 
pewną anormalność, bo nie ma tutaj symetrii rzeczywiście pomiędzy majątkiem 
a decyzjami, ale po konsultacjach, właściwie ze wszystkimi instytucjami, 
również centralnymi, decyzja była, że musimy to kontynuować, nie ma 
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możliwości w tej chwili weryfikacji, no chyba żeby się wszyscy zgodzili. Ale 
wiadomo, że skoro wtedy zostały utworzone takie reguły, które są korzystne dla 
gmin jeżeli chodzi o decydowanie, to z tego nie zrezygnują. I takie stanowisko 
uzyskaliśmy od tych samorządów, więc nie ma w tej chwili innego rozwiązania, 
musimy kontynuować to, co kilkanaście lat temu zostało stworzone. 
 
Pkt 5 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. 
Okazuje się, że budżet podlega ciągłym zmianom i dlatego już po raz ostatni  
w tym roku prosimy państwa o przyjęcie zmian do projektu uchwały budżetowej 
na 2010 rok. Zmiany te nie powodują zmiany deficytu ani poziomu wydatków 
bieżących czy też majątkowych, a polegają one na tym, że otóż w uchwale 
dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności 
cywilnoprawnych nastąpiła pomyłka. Wpisaliśmy kwotę, która związana była 
 z przeniesieniami nie w ten rozdział, w którym być powinna. Dzisiaj chcemy po 
prostu dokonać poprawki tej pomyłki. Druga rzecz jaka jest tutaj zawarta, to jest 
propozycja zmiany źródła finansowania „Budowa infrastruktury Kieleckiego 
Parku Technologicznego”. Otóż okazało się, że środki unijne, którymi miał być 
współfinansowany ten projekt zostały podzielone w części na unijne, a w części 
na dotację z budżetu państwa. I właśnie ta zmiana polega na przeniesieniu 
kwoty 494 273 zł ze środków unijnych na dotacje  z budżetu państwa. Kolejna 
zmiana jest związana z faktem, że w zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa 
tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury i ścieżki rowerowej w 
Kielcach” zostały po realizacji pieniądze, oszczędności  
w wysokości 147 905 zł i MZD wystąpił do Ministerstwa o to, aby te pieniądze 
przeznaczyć na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej łączącej 
wschodnią i zachodnią część miasta”. Taka zgoda z Ministerstwa wpłynęła,  
w związku z tym istnieje potrzeba dokonania tej zmiany. Proszę o uchwalanie 
proponowanych zmian w budżecie na 20101 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały 
pozytywne opinie Komisji. Jeżeli Przewodniczący Komisji zechcą omówić 
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szczegóły opiniowania projektów uchwał, przed ich głosowaniem proszę  
o wpisanie się na listę mówców w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Radny Robert Siejka 
Panie Przewodniczący, był pan uprzejmy powiedzieć, że wszystkie projekty 
uchwał na dzisiejszej sesji są zaopiniowane przez odpowiednie Komisje. 
Chciałem zapytać czy uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2010 rok 
również? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie, ta wprowadzona została i uzgodniona ze wszystkimi Klubami i treść jej 
również została uzgodniona z Klubami. Ale jest możliwość dyskutowania na 
sesji na ten temat. 
Przechodzimy zatem do głosowania. 
 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/79/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W tej chwili przechodzimy do uchwał dotyczących uchwalania budżetu Miasta 
Kielce w takiej kolejności, jak są zapisane, to jest kolejność, która jest 
wymagana uchwałą proceduralną. Przed rozpoczęciem tej części obrad bardzo 
proszę o zabranie głosu Prezydenta Miasta Kielce. 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Panie Przewodniczący 
Szanowni Radni 
Uchwała budżetowa określa oczywiście to co będziemy robić w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Ale również jest pewną odpowiedzią na pytanie o stan 
finansów miasta, dlatego chciałbym parę informacji państwu przekazać. Po 
pierwsze podchodziliśmy do konstruowania tego projektu z określonym celem, 
mianowicie 2011 rok, to jest drugi rok konsumpcji środków unijnych z okresu 
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2007 – 2013 i absolutnie to traktujemy jako priorytet i chciałbym żeby to było 
nasze wspólne stanowisko. Dlatego, że zarówno z Programu Regionalnego jak  
i z Programu Ściany Wschodniej to są bardzo korzystne propozycje finansowe, 
które w przyszłości już nigdy nam się nie trafią. Jeżeli dzisiaj realizujemy drogę 
na przykład ze Ściany Wschodniej mamy dofinansowanie 85 %, to musimy 
mieć świadomość, że wykonanie tej inwestycji za 15 %  nie trafi się już nikomu 
w przyszłości, a drogę musimy zrobić. Czyli pytanie czy dzisiaj za 15 % mamy 
ją zrobić czy za 5 lub 10 lat, męcząc się jeszcze po byle jakich rozwiązaniach 
komunikacyjnych, spłacać potem całe 100 %. To nie podlega myś lę kontestacji, 
bo odpowiedź jest jednoznaczna. Dlatego dla nas jest celem nr 1 jak największa 
absorpcja tych środków. Potrzeba do tego odwagi, to jest oczywiste, ale w moim 
odczuciu budżet na 2011 rok jest przede wszystkim budżetem 
odpowiedzialnym. Szczególnie odpowiedzialnym w czasie trudnym. Nie ma co 
ukrywać, to jest już 9 budżet, który przyjdzie mi realizować, on jest 
najtrudniejszy ze wszystkich dotychczasowych. Co się na to składa? Absolutnie 
jesteśmy w okresie kryzysu państwa, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
mimo że jesteśmy zieloną wyspą na mapie Europy, to ten kryzys nas dotyka 
bardzo mocno. Po pierwsze w ciągu ostatnich dwóch lat do Skarbu Miasta nie 
wpłynęło 30 mln zł z podatków i chciałbym podkreślić, bo są pieniądze, tak 
zwane dochody bieżące. Dochody bieżące muszą być co najmniej takie same 
jak, właściwie powinny być wyższe od wydatków bieżących, to kiedyś  
w przyszłości właśnie z tej różnicy musimy spłacić kredyty, które dzisiaj 
zaciągamy chociażby na obsługę tych funduszy unijnych. To jest 30 mln mniej 
nie z naszych planów i naszych perspektyw z pozycji Kielc, tylko to jest 30 mln 
mniej od propozycji na początku roku 2009, 2010 złożonej przez Ministra 
Finansów, podkreślam, dochodów bieżących. Następny problem, który nas 
dotyka to jest problem podwyżki dla nauczycieli. Nie mamy jeszcze 
ostatecznego rozliczenia za 2010 rok, ale wszystko wskazuje na to, że nie do 
końca zostaną sfinansowane subwencją czyli musimy niestety dołożyć parę 
złotych do tego. Ale jest jeszcze problem bardzo istotny, mianowicie  
w subwencji przewidziane jest finansowanie, współfinansowanie właściwie, nie 
tylko nauczycieli, ale również administracji szkolnej. Niestety projekt rządowy 
nie przewiduje podwyżek dla administracji. Wiemy jakie tam są zarobki i w tej 
chwili jest ogromne ciśnienie tej grupy zawodowej i wcześniej czy później 
musimy się z tym zderzyć, to jest oczywiste. Więc to jest to, co dziś zaprząta 
naszą działalność tutaj. I wreszcie musimy mieć świadomość, że wszystkie 
inwestycje, które realizujemy są kosztami oczywiście majątkowymi, ale już 
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obsługa kredytów nie. To są również wydatki bieżące. I teraz zmontować ten 
budżet tak odpowiedzialnie żeby więcej było dochodów niż wydatków, przy 
takich brzegowych warunkach, jest naprawdę trudno. I tutaj podziękowania dla 
służb finansowych Urzędu Miasta. W czasie wielu spotkań debatowaliśmy jak 
do tego podejść. I powiem, że to jest problem nie tylko Kielc, ale problem 
właściwie wszystkich samorządów w Polsce dzisiaj, zbilansowania wydatków  
i dochodów bieżących, ale oczywiście to musi w jakiś sposób ograniczać nasze 
zapędy, szczególnie w zakresie tego co należałoby wydać dzisiaj niekoniecznie 
na inwestycje. Ale również inwestycje te jednoroczne mają swoją konsekwencję 
w bieżącym roku, trzeba je realizować z kredytu, potem w kosztach bieżących 
obsługiwać ten kredyt. Zadajemy sobie pytanie czy zrobiliśmy wszystko żeby 
przeciwdziałać tym trudnym czasom? Mam nadzieję, że 2010 to był już ostatni 
taki okres trudnych relacji finansowych, a 2011 może będzie lepszy niż 
planowany. Na razie z tych wytycznych, które mamy on nie jest również zbyt 
optymistyczny. Powiem tak, przez dwa lata urzędnicy w Urzędzie Miasta nie 
byli przeszeregowywani. To świadoma działalność obniżania kosztów 
bieżących, a przez 6 lat udało się przynajmniej inflację wyrównać w jakiś 
sposób symbolicznymi chociażby podwyżkami. To jest również wyzwanie, 
które stoi przed nami. I również, jeś li przypatrzymy się na poziom zatrudnienia 
w Urzędzie Miasta, on jest stabilny, mimo że mamy bardzo dużo zadań.  
W zasadzie przez dwa lata moglibyśmy wymieniać, co Urząd musi zrobić,  
a biorąc pod uwagę ilość inwestycji musimy mieć świadomość, że ktoś te 
inwestycje musi obsługiwać. To nie jest tak, że one przychodzą z gotowymi już 
materiałami. Dlatego również podziękowania dla pracowników Urzędu, 
wszystkich instytucji wokół Urzędu, którzy to pracownicy rozumieją tą sytuację, 
ale musimy mieć świadomość trudności. Naprawdę budżet jest w tej chwili 
odpowiedzialny i mam nadzieję, że te dwa lata już się nie powtórzą. Jeśli się 
powtórzą, to niestety trzeba wtedy wprowadzać jakieś programy 
restrukturyzacyjne, które łatwo przewidzieć czym będą skutkować. Więc trzeba 
trzymać kciuki żeby w państwie się dobrze działo, bo to ma bezpośredni wpływ 
na to co się dzieje w mieście. Oczywiście, ten budżet jest absolutnie 
transparentny, nie ma tutaj żadnych tajemnic, wszystko wiemy: na co mamy 
wydawać, na co mamy nie wydawać. Chciałbym jeszcze jeden element ruszyć, 
to jest, nawiązuję tutaj do wypowiedzi - pytania pana radnego Góździa. W 2011 
roku rozpocznie się ogromna inwestycja pt. „Ochrona wód podziemnych Kielc” 
i musimy mieć świadomość, że wchodząc na ulicę, drogę z uzbrojeniem 
podziemnym musimy ją zamknąć. Tutaj pieniędzy unijnych nie będzie, to 
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będzie 100 % wydatków naszych, a przecież nie zostawimy rozkopanej ulicy. 
Myślę, że na wiosnę Wodociągi Kieleckie rozpoczną od Kielc, bardzo wiele 
peryferyjnych ulic zostanie uzbrojonych, docelowo 100 % miasta będzie 
uzbrojone w wodociągi i kanalizację, ale musimy się przygotować, że 
równolegle do tego, jak będą się kończyć zadania, musimy podjąć te budujące 
drogi w mieście. Dziękuję bardzo za współpracę z Komisjami, z radnymi, bo do 
tego żeby ten budżet mógł powstać i żeby potem mógł być zrealizowany  
w sposób odpowiedzialny ta współpraca nas wszystkich jest absolutnie 
potrzebna. Dziękuję bardzo. 
 
Pkt 6 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta omówiła projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 – 2015 wraz  
z autopoprawką.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowością, jeśli chodzi o planowanie 
budżetu, planowanie finansów publicznych w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Co nie oznacza, że do tej pory nikt nie planował finansów  
w okresach długoletnich.  W Kielcach robiliśmy dotychczas takie planowanie, 
które wynikało z prognozy spłaty długu związanego z zaciąganiem kredytu na 
finansowanie chociażby inwestycji. Natomiast nowa ustawa o finansach 
publicznych z 29 sierpnia 2009 roku wprowadziła obowiązek planowania 
wieloletniego finansów, i dlatego dzisiaj przedstawiamy Państwu tą Wieloletnią 
Prognozę Finansową w sposób, w mojej ocenie, taki najbardziej przystępny. 
Można powiedzieć, że dużo Regionalnych Izb Obrachunkowych zastanawiało 
się nad wyglądem takiego dokumentu ponieważ, wszyscy się co do tego się 
zgadzają, że Ministerstwo przygotowując ten zapis w ustawie, nie powiedziało  
o tym jak sobie wyobraża, jak powinno to wyglądać, już nie mówiąc o tym, że 
nie ma tam również odpowiedzialnych definicji poszczególnych pozycji tej 
Prognozy. Ale my przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2011-2015, okres, który jest tutaj wskazany. Wynika z tego, że zobowiązanie, 
które w tym momencie Miasto podejmuje wygasa w 2015 roku, a jest to jeden  
z wymogów, właśnie, WPF. Jak Państwo zauważyliście WPF zawiera 
najważniejsze wielkości jakie są związane z prognozowaniem, projektowaniem 
dochodów Miasta w latach 2011-2015, a w nich prognozowanie dochodów 
bieżących i dochodów majątkowych, ważna informacja zawsze musi być 
podawana – dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ w latach od 2014  
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w przyszłość obowiązują już nowe wskaźniki zadłużania w finansach j.s.t..  
I ta pozycja ze sprzedaży majątku będzie miała istotne znaczenie w wyliczaniu 
tego wskaźnika. W dalszej kolejności są to wydatki bieżące i w nich 
konieczność wyszczególnienia tych pozycji, które Państwo tutaj widzą.  
W dalszej kolejności zawarte są tu informacje, które Państwo znają z prognozy 
spłaty długu, a więc wynik budżetu i nadwyżki, przychody, rozchody i wynik 
finansowy. To wszystko, jak powiedziałam, co jest istotne dla utrzymania 
płynności finansowej miasta. Ta prognoza ma służyć ocenie finansowej  
i kondycji finansowej miasta. Ale ma również umożliwić takie racjonalne  
i efektywne gospodarowanie dochodami mając na uwadze to w jaki sposób te 
dochody kształtowały się w przeszłości oraz na tej podstawie ocena tego co się 
będzie działo w przyszłości. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć państwu, że 
przygotowując WPF my dokonywaliśmy analizy źródeł dochodów w trzech co 
najmniej latach wstecz. Przyjmowaliśmy również założenia makroekonomiczne, 
które się ukazały na stronie Ministerstwa Finansów na skutek wielu monitów z 
 różnych miast o tym, że tak naprawdę to nie mamy wskazówek, jak się będą 
kształtowały podatki od osób fizycznych czy od osób prawnych, chodzi o 
wielkości PKB, o poziom bezrobocia, o to jak się prognozuje wysokość 
najniższego wynagrodzenia. Te wszystkie wielkości w końcu ukazały się na 
stronie Ministerstwa Finansów i my w oparciu o te informacje 
makroekonomiczne zaplanowaliśmy poszczególne dochody. Oczywiście nie bez 
znaczenia były tutaj nasze przewidywania o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
informacje, które wynikają z ustaw szczegółowych. To wszystko spowodowało, 
że WPF na kolejne cztery lata wygląda tak, jak państwo widzicie. 
Jeszcze jedna rzecz, która jest interesująca i powinniście ją państwo zobaczyć, 
to jest finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki  
w latach 2011-2015. To również wynika z dochodów, wydatków oraz naszych 
planów zawartych w prognozie spłaty długu. Pozostałe elementy, które zawiera 
WPF są dostępne na stronach internetowych Miasta i od kilku tygodni mieliście 
państwo możliwość zapoznać się z nimi. Widać tam, że szczególna uwaga 
przywiązana jest do tzw. „przedsięwzięcia” czyli przedsięwzięcia, które później 
dzieli się na te, które wynikają z ustawy związanej z realizacją zadań 
współfinansowanych środkami unijnymi, pozostałymi środkami zewnętrznymi 
oraz przedsięwzięcia, które Miasto będzie podejmować, a związane one są z 
utrzymaniem ciągłości funkcjonowania jednostek. To wszystko co wydaje mi 
się jest najbardziej istotne w WPF i proszę o przyjecie tej uchwały. 
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Pkt 7 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 – 2015 (stanowi 
załącznik do protokołu). Opinia ta jest pozytywna. 
 
Pkt 8 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak przedstawiła, projekt uchwały budżetowej 
Miasta Kielce na 2011 r. wraz z autopoprawkami.  
 
Skarbnik Barbara Nowak 
Priorytetem polityki budżetowej w roku 2011 jest w dalszym ciągu realizacja 
przyjętych założeń z roku 2010 i 2009 roku, a związanych z racjonalizacją 
gospodarki finansowej jeśli chodzi o optymalizację dochodów i wydatków 
budżetowych. Kwoty dochodów jakie zaprojektowaliśmy w 2011 roku zostały 
ustalone w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników 
makroekonomicznych, na postawie przewidywanych do wykonania dochodów 
budżetowych w 2010 roku, informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów oraz 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji  
i dotacji oraz prognozowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych 
od osób fizycznych i prawnych oraz innych analiz, które przeprowadziliśmy we 
własnym zakresie. Kwoty wydatków niewiele różnią się od tych, które 
przewidziane są do zrealizowania w 2010 roku, a przyczyny tego podał już pan 
Prezydent w swoim wystąpieniu. Chcę tylko powiedzieć, że nazywam ten 
budżet budżetem proinwestycyjnym. Związane jest to z tym, że w zasadzie 
wszystkie obszary, które są zawarte, które podlegają planowaniu są 
zdominowane przez realizację inwestycji współfinansowanych środkami 
pochodzącymi z Unii Europejskiej. To samo można powiedzieć o wydatkach 
majątkowych, jak i o dochodach majątkowych, a również ze wzrostem 
zaciągniętego kredytu na finansowanie wkładu własnego do tych projektów.  
 
Nastąpiła prezentacja multimedialna projektu budżetu. 
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Budżet Miasta Kielce na 2011 rok 

 

 
 

Kielce, grudzień 2010 
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P r z e w idy w an e  
w y ko na n ie  
3 1 .1 2.2 0 10

B u dże t 2 0 11

1 2 5

1 . D oc h od y 9 1 9 0 6 5 53 8 1 05 1  3 00  8 82

w  tym :
 - b ież ąc e 7 9 4 1 5 5 34 1 79 3  6 21  7 38

 - m a ją tko w e 1 2 4 9 1 0 19 7 25 7  6 79  1 44

2 . W yd at k i 1  0 1 5 7 1 3 33 2 1 20 4  4 48  0 56

w  tym :
 - b ież ąc e 7 8 0 1 3 8 63 4 78 4  8 28  4 63

 - m a ją tko w e 2 3 5 5 7 4 69 8 41 9  6 19  5 93

3 . D e fic yt  ( -) /  na d w yżka  ( + ) -9 6 6 4 7 79 4 -15 3  1 47  1 74

4 . P r z y c ho dy 1 4 6 8 5 1 76 6 23 9  8 59  2 30

1 . K r e dy ty , w  ty m  n a : 1 1 5 8 8 1 61 3 16 4  5 85  0 00
   1 .1 .)  z a da n ia  in w es ty c yjn e  w spó l fin a nso w a n e  
          z e  ś ro dó w  U n i i E ur o pe jsk ie j 3 4 0 6 9 13 4 7 4  2 53  4 11

   1 .2 .)  z a da n ia  in w es ty c yjn e  f in a ns ow a ne  FR IK 1 7 0 6 08 4 0

   1 .3 .)  p oz o sta łe  z a d a nia 8 0 1 0 6 39 5 9 0  3 31  5 89

2 . Poży c zk i  z  W FOŚ iG W 1 6 0 3 00 0 0

3 . W o ln e  ś r o dk i ja ko  n a dw yżka  ś ro d kó w  
p ie nię żny c h na  r a c hu n ku  b ież ąc ym  bu dże tu  
M ia sta , w yn ika jąc yc h  z  r oz l ic z eń  kr e dy tów  i  
p oży c ze k  z  la t  u bie gły ch  2 9 3 6 7 15 3 1 0  0 00  0 00

5 . R oz c ho dy 5 0 2 0 3 97 2 8 6  7 12  0 56
S pła ta  kr e dy tów  i  p oży c ze k             
 dłu go te r m ino w y c h,  w  tym : 5 0 2 0 3 97 2 8 6  7 12  0 56
1 ) kr e dy tó w  dłu go te rm in ow yc h  k ra jow yc h 4 8 3 0 0 36 9 8 4  6 42  7 14

2 ) pożyc z e k dłu go te r m ino w y c h kr a jow yc h 1 9 0 3 60 3 2  0 69  3 42

W y n ik   /3+ 4 -5 / 0 0

Pla n

O G Ó Ł E M
D O C H O D Y , W Y D A T K I,  PR Z Y C H O D Y  I R O Z C H O D Y

L p . N a z w a
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Deficyt
-153 147 174

                    =
Kredyty, obligacje i po życzki 

długoterminowe 
Przychody 229 859 230

239 859 230

Wolne środki finansowe 
jako nadwy żka środków 
pieni ężnych na rachunku 
bieżącym bud żetu Miasta    

10 000 000
                    -

Rozchody spłata kredytów i po życzek 

86 712 056 86 712 056

Dochody ogółem 
1 051 300 882

Dochody bie żące     - Dochody maj ątkowe 
793 621 738 257 679 144

 - Wydatki ogółem         - 
1 204 448 056

Wydatki bie żące    Wydatki maj ątkowe 
784 828 463 419 619 593

    =          =
Nadwyżka dochodów 

bieżących nad wydatkamii 
bieżącymi                               

     =
Niedobór środków 

budżetowych na wydatki 
majątkowe                    

8 793 275 -161 940 449

Deficyt
-153 147 174
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Źródła dochodów Projekt na 2011r . Struktura w 
2011r.

1 2 3

DOCHODY OGÓŁEM 1 051 300 882 100,0%

  1/ dochody Gminy 794 021 574 75,5%
    z tego:
    a/ dochody własne  424 854 393 40,4%
        w tym m.in.: 
        - udziały w podatku dochodowym od osób 
           fizycznych i prawnych 160 606 225 15,3%
        - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 85 350 000 8,1%
        - wp ływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 31 100 000 3,0%
        - sprzedaz biletów komunikacji miejskiej 31 500 000 3,0%
        - wp ływy ze sprzedaży n ieruchomości komunalnych 18 500 000 1,8%
        - wp ływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 16 440 000 1,6%
        - podatek od czynności cywilnoprawnych 10 800 000 1,0%
        - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT 9 501 673 0,9%
        -wpływy z opła t za zajęcie pasa drogowego 6 300 000 0,6%
        - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 5 700 000 0,5%
        - wp ływy z dywidendy spó łek akcyjnych 7 400 000 0,7%
        - wp ływy ze sprzedaży lokali użytkowych 5 000 000 0,5%
        - wp ływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych 4 000 000 0,4%
        - opłata skarbowa 4 700 000 0,4%
        - opłata za zezwolenia na sprzedaż napo jów a lkoholowych 4 200 000 0,4%
        - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 500 000 0,3%
        - wp ływy z podzia łu  zysku spółek komunalnych 4 220 000 0,4%
        - wp ływy z tytułu  wycinki drzew 2 300 000 0,2%
        - wp ływy z dzierżawy terenu 1 600 000 0,2%
       - podatek od spadków i darowizn 1 200 000 0,1%
       - opła ta za świadczenia dodatkowe udzielane przez 
         przedszko la publiczne 1 395 560 0,1%
        - wp ływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową 1 139 600 0,1%
        - odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych
           na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 350 000 0,0%

Struktura dochodów - 1.051.300.882 zł

257 679 144
25%

793 621 738
75%

bieżące majątkowe
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Planowane dochody bieżące 2011 roku – 793.621.738 zł 
 

 
 
 

S truk tura  d o ch o dó w  b i eżą cy ch  w  2 0 1 1 r.

4 43  8 5 4  7 7 9  z ł           
5 6 ,0 %

23 8  4 8 3  3 0 4 z ł         
3 0 ,0 %

9 8  2 0 8 40 7  z ł            
1 2 ,4 %

6 51 9  2 0 6  z ł             
0 ,8 %

4  3 11  69 0  z ł          
0 ,5 % 2 2 44  3 5 2  z ł             

0 ,3 %

1/  doc h ody w łas n e

2/  s u bwe n c j a og óln a

3/  dotac j e  c e lowe  z  bu dże tu  pań s twa

4/  dotac j e  c e lowe  z  j.s .t.

5 /  pła t noś c i  w  r am ac h  ś r odk ów e u r ope js k ic h  or az  dotac je  z  bu dże tu   pań s twa n a pr og r am y
fin an s owan e  z u dz ia łe m  ś r odk ów e ur ope j s k ic h  
6/  poz os ta ł e  doc h ody

Źró dła  do cho d ów P r oj ekt  na  2011 r .
St rukt ur a w  

2011 r.

1 2 3

b/ czę ść  oświa tow a sub wenc ji ogólne j z budże tu państw a 83 333 85 5 7,9%
c / d otacje  ce low e  z  b udżetu  pańs twa  n a zadania  własne 21 562 24 1 2,1%
d/ do tac je  ce lowe  z budże tu państw a na  zadania  z lecon e 

G m inie  ustaw am i 43 282 83 4 4,1%
e / d otacje  ce low e  na  zadania  realizow an e na  p odstawie 

      po rozum ień z inny m i jedno stkam i sam orządu  te ryto ria lnego 3 598 20 2 0,3%
f / d otacje  ce low e z  bu dżetu państw a  na  zadania  realizow an e na   

po dstawie  p oro zu m ień z  o rganam i adm in istrac ji r ządo we j 48 00 0 0,0%
g/ pła tnośc i w ram ach  środ ków europe jskich oraz  d otac je  z budże tu 
   państw a  na  program y fin an sow ane  z ud zia łem  środkó w eu rop ejs kich  21 3 534 09 7 2 0,3%
h/ środki ze źróde ł pozab udże to wych 3 807 95 2 0,4%

2 / d och od y  Po w i atu 25 7 279 30 8 24,5%
z  tego:
a / d ochody  w łas ne 63 861 38 6 6,1%

w  tym   
  -  udziały  w  po datku dochod ow ym od osó b fizycznych i pra w nych  43 220  65 8 4,1%

     -  w pływy  z tytułu  o płat pobie ran ych 
     n a podsta w ie usta w y – Praw o  O chrony  Środ ow iska 410  00 0 0,0%

b/ sub wenc ja  og ólna  z  budże tu p ań stwa 15 5 149 44 9 1 4,8%
   w  tym :

-  c zę ść   ośw iato w a 1 47 560  65 4 14 ,0%

-  czę ść   rów no w ażąca 7 588  79 5 0 ,7%

   c / uzu pe łn ien ie sub wenc ji o gólne j dla  j.s. t. - -
d/ do tac je  ce lowe  z budże tu państw a na  zadania  w łas ne 8 056 90 4 0,8%
e / d otacje  ce low e  z  b udżetu  pańs twa  n a zadania  zlecone  

P ow iato wi ustawam i 25 206 42 8 2,4%
f / d otacje  ce low e na  zadania  realizow ane  na  p odstawie  

po rozum ień z inny m i jedno stkam i sam orządu  te ryto ria lnego 2 921 00 4 0,3%
g/ dotac je  ce lowe  otrzym ane  z  budże tu p ań stwa  na zad an ia

rea lizowane  na po dst.  po ro zum ień z organam i adm inistr .  r ządow e j 52 00 0 0,0%
h/ środki na  zadania  rea lizowane  przez P ow iat na  p odstawie

po rozum ień z inny m i jedno stkam i sam orządu  te ryto ria lnego - -
   i/ śro dki ze  źróde ł p ozbudże towych 1 686 40 0 0,2%
   j/ dotac je  ce lo we  otrzym ane  z  fun duszy ce low ych - -

k/ pła tnośc i w ram ach  b udżetu  środk ów euro pe jskich 345 73 7 0,0%
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Struktura wydatków - 1.204.448.056 zł

784 828 463
65%

419 619 593
35%

bieżące majątkowe

Struktura dochodów maj ątkowych - 257.679.144 zł

16 440 000,00
6%

28 421 000,00
11%

3 250 000,00
1%

209 568 144,00
82%

dochody własne

wpływy ze sprzeda ży akcji KORONA S.A.

dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich

pozostałe dochody
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Wydatki bie żące według działów – 784.828.463 zł 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

1 010 Ro lnictwo  i łow iect wo 10 565 10 565 0,0%
2 020 Leśnictwo 6  880 6 880 0,0%
3 150 Przetwórstwo p rzem ysłowe 0 0,0%

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elekt ryczną, gaz i wodę 50 000 50 000 0,0%

4 600 Transport i łączność 85  476 621 5 650  000 91  126 621 11 ,6%
5 630 Turys tyka 650 000 650 000 0,1%
6 700 Gospodarka m ieszkan iowa 39  306 858 450  000 39  756 858 5,1%
7 710 Działalność usł ugowa 7  157 753 2 199  000 9  356 753 1,2%

730 Nauka 140 038 140 038 0,0%
8 750 Adm inis tracja pub liczna 47  047 374 6 578  024 53  625 398 6,8%
9 751 Urzędy naczelnych o rganów władzy 

państwowej, kontro li i ochrony  p rawa 
oraz sądownictwa

34 434 34 434 0,0%

10 754 Bezp ieczeństwo  pub liczne i och rona 
przeciwpożarowa

7  840 400 15 985  504 23  825 904 3,0%

11 756
Dochody od osób  prawnych , od  osób 
fi zycznych  i od  innych  jednos tek nie 
posiadających osobowości p rawnej  
oraz wydatk i zwiazane z ich poborem

431 500 431 500 0,1%

L.p . Dzi ał Nazwa

Plan  na 2011r.

O gó łem

Struktu ra
Gmina Powiat

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2011r.
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Struktura wydatków inwestycyjnych w 2011 roku - 413 .119.593 zł

360 962 304
87%

52 157 289
13%

Roczne zadania inwestycyjne Wieloletnie inwestycyjne roczne 

12 757 Obsługa długu publicznego 13 974 000 13 974 000 1,8%
13 758 Różne rozliczenia 1 600 000 5 140 015 6 740 015 0,9%
14 801 Oświata i wychowanie 154 094 479 114 647 249 268 741 728 34,2%
15 851 Ochrona zdrowia 8 099 800 7 107 090 15 206 890 1,9%
16 852 Pomoc społeczna 106 025 278 45 143 557 151 168 835 19,3%
17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
10 862 110 7 851 643 18 713 753 2,4%

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 029 400 23 971 916 30 001 316 3,8%

19 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

24 671 366 3 510 000 28 181 366 3,6%

20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

14 840 949 6 653 060 21 494 009 2,7%

21 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej  
przyrody

40 000 40 000 0,0%

21 926 Kultura fizyczna i sport 11 551 600 11 551 600 1,5%

Razem p lanowane w ydatki 539 934 525 244 893 938 784 828 463 100,0%

L.p. Dział Nazwa

Plan na 2011r.

Ogółem

Struktura
Gmina Powiat
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Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 
dzień 31.12.2011r. 
 
 
 
 

 
 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak 
Dziękuje Państwu za uwagę i proszę o przyjęcie budżetu miasta na 2011rok. 
 

Lp. Nazwa
Przewidywane 

wykonanie 
31.12.2010r.

Planowane 
zaciągni ęcie 

kredytów,po życzek, 
emisji obligacji  w 

2011r.

P lanowane do 
spłaty 

zobowi ązania 
w 2011 r.

Przewidywany 
stan zadłu żenia 

na dzie ń 
31.12.2011 r.

1 2 3 4 5 6

1. Kredyty 253 364 564 229 859 230 84 642 714 398 581 080

2. Pozyczki 4 967 562    - 2 069 342 2 898 220

Razem 258 332 126 170 188 521 86 712 056 401 479 300

całkowite zadłużenie budżetu na koniec 2011 roku wyniesie 401.479.300 zł tj. 38,2% planowanych 
dochodów ( dopuszczalne 60%), 

spłata kredytów i pożyczek (raty + odsetki)  100.686.056 zł, tj. 9,6 % planowanych dochodów                     
( dopuszczalne 15%).

Wskaźniki ostro żno ściowe

Źródła finansowania inwestycji

5 702 200
1%

74 253 411
18%

8 793 275
2%

99 171 728
24%

225 198 979
55%

kredyt na pokrycie deficytu środki własne miasta kredyt inwestycyjny

środki z  Unii E uropeujskiej pozostałe środki zewn ęczne
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Pkt 9 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym projekcie budżetu 
Miasta Kielce na 2011 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011 r.(opinie stanowią załączniki do 
protokołu). Obie przedstawione opinie są pozytywne. 
 
Pkt 10 
 
Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat przedłożonych 
uchwał wraz z autopoprawkami. 
 
Radny Jacek Nowak Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Kielce 
Przybyliśmy na dzisiejszą sesję zwaną budżetową aby głosować nad 
przyszłorocznym budżetem. Jako Przewodniczący mam w tej chwili 
przedstawić opinię Komisji Budżetu i Finansów. Komisja po raz ostatni zebrała 
się 28 grudnia, aby przegłosować taką opinię. Wcześniej przedstawiłem opinie 
pozostałych Komisji, które pozytywnie opiniują przyszłoroczny budżet  
w obszarze swojego działania. Po przegłosowaniu opinia Komisji Budżetu  
i Finansów do projektu budżetu wraz z autopoprawkami jest pozytywna. Czy 
zatem nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń do budżetu na 2011rok? Ależ są. Ten 
budżet przychodzi nam uchwalać w roku wyborczym, jesteśmy świeżo po 
wyborach, zostaliśmy radnymi. Mamy zobowiązania wobec naszych wyborców, 
wobec Kielczan. Oczekiwania są duże. Każdy z nas ma swoje plany i chciałby 
je realizować w pierwszej kolejności, chciałby spokojnie patrzeć w oczy swoim 
wyborcom. Za chwilę szefowie Klubów będą zapewne o tym mówić, o swoich 
oczekiwaniach, o swoich wyobrażeniach o swojej wizji. Jakie są zatem realia, 
jakie są finanse miasta? Przed chwileczką pani Skarbnik przedstawiła 
najważniejsze wskaźniki, najważniejsze cyfry, nie mówiąc o dochodach, 
wydatkach, przychodach i rozchodach. Mówiła także o wskaźnikach 
ostrożnościowych, że w tej chwili nie grozi nam żadna zapaść, że jest to poziom 
bezpieczny. Przypomnę – całkowite zadłużenie budżetu na koniec 2011 roku to 
kwota 401 479 300 zł, co stanowi 38,2 % planowanych dochodów przy 
dopuszczalnym 60 %. Spłata kredytów i pożyczek to są raty plus odsetki to 
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kwota 100 686 056 zł, to stanowi 9,6 % planowanych dochodów przy 
dopuszczalnych 15 %. Wrócę do całkowitego zadłużenia budżetu, które na 2011 
rok stanowi 38,2 %. Większość z nas śledząc wieloletnie prognozy finansowe 
zauważyło, że w roku 2013 całkowite zadłużenie będzie na poziomie 58,3 % 
czyli zbliżymy się bardzo blisko do granicy 60 %. Czy to dobrze czy źle? Myślę, 
że większość z nas myś li podobnie, że jest to spowodowane niepowtarzalną 
okazją, szansą jaką dają nam fundusze unijne. W 2013 roku mija okres 
dofinansowania. Po roku 2013 wskaźniki te zdecydowanie maleją. Mówię  
w tej chwili o niepowtarzalnej szansie jaką w tej chwili mamy i którą 
zdecydowanie powinniśmy wykorzystać. Wspomniałem przed chwileczką, że 
stajemy przed naszymi wyborcami, rozliczamy się przed nimi. Obiecywaliśmy 
dużo, ale dziś jest sytuacja trochę inna. Dzisiaj powinniśmy naszym wyborcom, 
Kielczanom powiedzieć o tej właśnie niepowtarzalnej szansie. Dzisiaj 
powinniśmy powiedzieć Kielczanom, że pewne wydatki bieżące powinny 
pozostać na pewnym poziomie w tym roku, być może w przyszłym i być może 
w następnym. Dlaczego? Dzisiaj musimy gromadzić wszelkie środki na 
pokrycie wkładu własnego do środków jakie dostajemy w Unii Europejskiej. 
Pan Prezydent mówi 85 %, tak nasz wkład to jest tylko 15 %. Nikt by nam tego 
nie wybaczył jakbyśmy dzisiaj nie podnieśli tych pieniędzy z ulicy. Mówi się, że 
nie wykorzystuje się tych szans, pisze się w mediach, że są źle przygotowane 
projekty. I to jest prawda. Te projekty zostają odrzucone, przepadają środki 
unijne. Z tego co wiemy tych środków unijnych przepada bardzo dużo. Polska, 
Kielce dzisiaj mają olbrzymią szansę żeby te środki wykorzystać. Kielce mają 
przygotowane bardzo dobre projekty, są zabukowane na to pieniądze. Ale 
przypominam, że musimy mieć wkład własny i dzisiaj wszelkie pieniądze 
powinny iść właśnie w tym kierunku. Wiemy jaka jest sytuacja w kraju. Dzisiaj 
wystarczy jedno tąpnięcie gospodarcze, wystarczy jeden kryzys, katastrofy  
i wszystko się wali, mówiąc kolokwialnie. Czy zatem powinniśmy myś leć tylko 
o swoim podwórku, o swoich sprawach czy powinniśmy popatrzeć na to 
globalnie? Dzisiaj w Radzie Miasta tworzymy prawie jedność, mówię prawie, 
bo moją troską i życzeniem jest żebyśmy wszyscy tworzyli tą jedność, żebyśmy 
razem, transparentnie przedstawiali Kielczanom naszą wizję, nasze spojrzenie  
i realizowanie naszego budżetu. Chciałbym żebyśmy wspólnie podeszli do tego 
bardzo poważnie, żebyśmy na koniec mogli się rozliczyć przed naszymi 
wyborcami i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko wspólnie i do końca dobrze. 
Zmiany w budżecie, czy są takie możliwe? Oczywiście, że są takie zmiany 
możliwe. Wiemy, że uchwalając dzisiaj budżet to nie koniec pewnego epizodu. 
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Wiemy doskonale, że niemal na każdej sesji następują zmiany w tym budżecie.  
I zadaniem Komisji i zadaniem nas radnych jest żebyśmy czuwali nad tym 
wszystkim, żebyśmy się przyglądali, żebyśmy tam, gdzie są takie możliwości 
przesunęli pewne środki do innego obszaru i wykorzystali je w 100 %. Bo 
doskonale wiemy, że nie zawsze są one wykorzystywane. To jest nasze zadanie, 
to jest nasze działanie. Mówiąc o ekonomii, mówiąc o budżecie, o naszych 
potrzebach, oczywiście mówmy inwestycje w pierwszej kolejności, pomoc 
społeczna, edukacja, to jest takie życiowe, takie ludzkie. Ekonomia natomiast 
mówi – wyłóż złotówkę, obróć ja kilka razy, bo ona ma przynieść zysk. I tu się 
zderzają pewne fakty, zastanawiamy się co może być lepsze, ale trzeba 
wypośrodkować jedno i drugie, bo dziś jest taki czas. Osobiście będę głosował 
za przyjęciem budżetu, bo uważam że jest to dla nas jedyna i niepowtarzalna 
szansa żeby Kielce na tym zyskały  bardzo dużo. Dziękuję za uwagę. 
 
Pkt. 11 
 
Radna Joanna Grzela Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej  
 
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! 

Minęły dopiero  cztery tygodnie od zaprzysiężenia nowego składu Rady,  
a już dziś mamy podjąć najważniejszą z uchwał – uchwałę dotyczącą budżetu 
miasta na nadchodzący rok. Budżet w znaczącym stopniu winien spełniać 
oczekiwania społeczne, powinien być swoistą odpowiedzią na wnioski 
mieszkańców. Dzieje się tak wtedy, gdy jest on wypadkową propozycji 
Prezydenta oraz sugestii radnych, reprezentujących zarówno różne środowiska, 
jak i mieszkańców poszczególnych dzielnic. Przygotowanie dobrego planu 
finansowego miasta wymaga zatem staranności i rzetelności służb Prezydenta, 
jak i aktywnego włączenia się do tych prac radnych.  

Rodzi się zatem pytanie, czy przygotowany projekt budżetu na 2011 rok  
spełnia wymienione kryteria?  

Radni Klubu SLD z uwagą zapoznali się z projektem budżetu miasta na 
2011 rok. Pragnę jednak zauważyć, że wszyscy mieliśmy za mało czasu na 
szczegółową jego analizę. Ponadto musimy pamiętać, iż część radnych po raz 
pierwszy zasiada w samorządzie terytorialnym i bierze udział w pracach nad 
najważniejszym jego dokumentem. Odbyły się zaledwie dwa spotkania Komisji 
Budżetu i Finansów, a komisje merytoryczne dokonały tylko pobieżnej oceny 
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przedłożonego projektu. Trudno zatem pozbyć się wrażenia, że robimy to  
w pośpiechu – choć, co podkreśla Pani Skarbnik, uzasadnionym.  

Budżet miasta ma istotny wpływ na życie społeczno-gospodarcze jego 
mieszkańców. Od jego zapisów zależy m.in. rozwój infrastruktury drogowej, 
oświatowej oraz aktywność organizacji pozarządowych. Jakie są szanse i jakie 
zagrożenia związane z jego realizacją. Co można uznać za słabe a co za jego 
mocne strony? Jaki jest zatem projekt budżetu na 2011 rok? 

W pierwszym czytaniu projekt jawi się jako rzetelnie przygotowany plan 
finansowy miasta. Jego przyszłoroczny kształt jest specyficzny. To, co go 
wyróżnia od poprzednich, to znaczący strumień środków unijnych. Ponad 55 %  
źródeł finansowania inwestycji czyli ponad 225 mln to środki UE, a prawie 210 
mln zł czyli aż 82 % dochodów majątkowych stanowią dotacje celowe na 
finansowanie programów z udziałem środków unijnych. W większości są to 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej,  
z których Kielce nie mogłyby korzystać , gdyby nie były stolicą woj. 
świętokrzyskiego. Teraz dopiero mamy świadomość jak bardzo warto było 
zabiegać o region ze stolicą w Kielcach.  Wkład finansowy UE stanowi pewien 
wyznacznik, perspektywę rozwoju miasta, wkomponowaną w założenia polityki 
spójności na lata 2007 - 2013. Nadto wskazuje podstawowe kierunki polityki 
miasta na 2011 rok. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło 
niespotykaną szansę wykorzystania pozytywnych efektów integracji. Dzisiaj 
Kielce w pełni  zasługują na miano stolicy europejskiego regionu, przeznaczając 
35% wydatków tj. kwotę prawie 420 mln zł na wydatki majątkowe. 

Należy podkreślić, że dzięki tym środkom minimalizujemy zapóźnienia 
infrastrukturalne Kielc.  

Z łatwością można dostrzec główny cel przyszłorocznego budżetu, jakim 
jest zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów unijnych. 
Dotyczy to zarówno  dochodów i wydatków majątkowych,  jak i planowanego 
wzrostu zadłużenia w związku z zaciąganiem kredytów na finansowanie wkładu 
własnego do realizowanych projektów. Wydatki inwestycyjne w niespotykanej 
dotychczas wysokości ponad 360 mln zł, wynikające z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego planuje się przeznaczyć  w zdecydowanej części na realizację 
inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi. 

Założenia strategiczne przyszłorocznego budżetu to przede wszystkim 
stworzenie warunków do pełnienia funkcji metropolitalnych miasta, 
kontynuowanie rewitalizacji śródmieścia Kielc oraz inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej.  
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Jego mocną stroną są inwestycje w dziale transport i łączność. W roku 
2011 priorytetem dla Kielc będą strategiczne inwestycje drogowe. Wzorem 
innych miast, władze Kielc zdecydowanie stawiają na ich budowę. W projekcie 
budżetu przeznacza się na nie ok. 260 mln zł. To dobra wiadomość. Jawi się 
bowiem nadzieja na rozwiązanie w nieodległej przyszłości paraliżu 
komunikacyjnego Kielc. 

Jednak w tym budżecie są dla mieszkańców miasta wiadomości zarówno 
dobre, jak i złe. W moim przekonaniu źle się stało, że zabrakło środków  lub 
wycofuje się z projektu przyszłorocznego budżetu kilka bardzo istotnych zadań. 
Są to m.in.: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych (2 mln zł) – 
dodam, iż miało być ono otwarte w 2008 roku; budowa sygnalizacji  świetlnej 
wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 
Krakowską (1.200.000 zł); Rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. 
Szczecińskiej (2 mln zł),  Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem  
w osiedlu Dąbrowa (1.540.961 zł), czy po raz kolejny odsunięta w czasie 
realizacja budowy ulicy Berberysowej na osiedlu Ostra Górka.  

Kolejna sprawa - budownictwo socjalne i komunalne, które jest  
w Kielcach piętą achillesową. To duży problem, wynikający m.in. z biedy. Bez 
wsparcia miasta liczne grono kielczan nie może myśleć o własnym lokum. 
Tymczasem w  przyszłorocznym budżecie  na zakup nowych mieszkań 
zaplanowano tylko 1.500.000 zł. A zarezerwowane w Wydziale Mieszkalnictwa 
środki finansowe to zaledwie 1. 230.000 zł. Ponadto w autopoprawce do 
budżetu zdejmujemy kwotę 1.000.000 zł z remontów w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w zarządzie MZB. To budzi niepokój.  

W projekcie budżetu na 2011 nie znalazłam nakładów na wsparcie 
budownictwa społecznego – realizowanego wcześniej z sukcesem przez 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Na osiedlu Ś lichowice nie powstanie 
150 mieszkań, planowanych w I etapie inwestycji, gdyż Bank Gospodarstwa 
Krajowego nie udzielił na ten cel kredytu w wysokości 17 mln zł. Idee TBS 
zamarły w całym kraju –z wniosków złożonych w 2009 r.  na kwotę 1 350 mln 
zł TBS-y  otrzymały zaledwie 24 mln zł tj. 1,8% potrzeb !!! 

Mnie osobiście martwią nikłe nakłady na infrastrukturę sportową. 
Ostatnie dwa lata nieco zbliżyły nas do europejskich standardów w tym 
zakresie, a oczekiwania kielczan zostały rozbudzone. Wciąż bowiem jest wiele 
do zrobienia. Chodzi tu m.in. o rozwój infrastruktury sportowej przy szkołach, 
budowę sztucznych lodowisk, odkrytych kąpielisk, młodzieżowego ośrodka 
piłkarskiego w dzielnicy Białogon, czy modernizację Stadionu 
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Międzyszkolnego przy ulicy Prostej. Stąd też nie może zadowalać propozycja 
budowy w przyszłym roku tylko 3 boisk z nawierzchnią poliuretanową.  Smuci 
zaś, że w autopoprawce do budżetu zdejmujemy kwotę 600.000 zł -  pierwotnie 
zarezerwowaną na budowę, rozbudowę i wyposażenie ogólnodostępnych stref 
sportu i rekreacji. 

Pozytywnie oceniamy planowany projekt budżetu dla kieleckich instytucji 
kultury. Po raz pierwszy od kilku lat instytucje te otrzymają dotacje takie, lub 
zbliżone do tych, o jakie wnioskowały. Skutkowało to będzie tak potrzebnym 
wzrostem płac, jak również możliwością przeprowadzenia niezbędnych 
inwestycji. 

Bardzo niepokoi fakt braku dostatecznych pieniędzy potrzebnych  
oświacie  na inwestycje i remonty. Kwota niespełna 3 600 000 zł na pewno nie 
zaspokoi potrzeb kieleckich szkół i przedszkoli. Mamy nadzieję, że wzorem 
poprzednich lat, będzie  ona w ciągu roku zwiększana i osiągnie poziom co  
najmniej tegorocznych wydatków  ( ok. 11mln). 

Jest szereg pozycji w tym budżecie, o których można dyskutować  
i pewnie jeszcze dziś, w trakcie  dyskusji, będą one podnoszone. Radnych SLD 
bardzo cieszy fakt, że rosną nakłady na inwestycje. Mniej optymistyczne jest 
jednak to, że gros z nich jest zlokalizowanych w centrum miasta, a nie  
w zaniedbanych dzielnicach peryferyjnych. Tymczasem zrównoważony rozwój 
poszczególnych dzielnic ma wpływ na metropolitalny charakter naszego miasta. 
Tu jednak warto odnotować, iż w porównaniu z latami ubiegłymi, skala 
inwestycji na obrzeżach Kielc, znacznie wzrosła. O to Klub Radnych SLD 
apelował od dawna i tak jak dotychczas, będziemy skutecznie  zabiegać  
o poprawę warunków życia ich mieszkańców.  

Radni SLD z uwagą dostrzegają stały wzrost wydatków bieżących. 
Pilnowana jest co prawda zasada, żeby były one w całości pokrywane 
dochodami bieżącymi , ale od roku 2008 (621 mln) wzrastają one o ponad 26% 
do planowanej na 2011 r. kwoty 785 mln zł. Ponad 34% tych wydatków 
przeznaczone będzie na kielecką oświatę. Dlatego tym bardziej należy dbać o to, 
by kieleckie szkoły jeszcze w większym stopniu przygotowywały uczniów do 
przyszłej pracy.  

Prawie 22 % planowanych wydatków bieżących budżetu jest planowane 
na realizacje zadań pomocy społecznej. Niebagatelna kwota 170 mln zł 
świadczy o rozmiarze ubóstwa i biedy w mieście aspirującym do pozycji 
metropolii. 
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Zagrożeniem dla realizacji omawianego dziś projektu jest słaba baza 
podatkowa czyli niepewna kondycja kieleckich przedsiębiorców. Planowane na 
160 mln zł dochody z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych  
i od osób prawnych po raz kolejny mogą być przeszacowane. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż budżet ma charakter otwarty, że w ciągu roku 
można dokonywać pewnych jego zmian, ufam, iż usłyszymy deklarację z ust 
pana Prezydenta, że przy zaoszczędzonych środkach w trakcie roku 
budżetowego zadania, które ostatecznie nie znalazły się w projekcie budżetu na 
przyszły rok zostaną do niego wpisane w pierwszej kolejności. 

Radni klubu SLD zagłosują za tym projektem w przeświadczeniu, że będą 
czynnie brali udział w jego realizacji i korektach. 
 
Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej 
Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie, bo analiza przeprowadzona przez panią 
Przewodniczącą Grzelę była tak doskonała, że mogłem z tego co sam 
opracowałem, tylko dodać jedną rzecz, że jest w sporcie spory pieniądz na ul. 
Kusocińskiego. To też cieszy. Natomiast wszystkie zastrzeżenia, które zgłaszała 
pani Przewodnicząca są w zasadzie naszymi zastrzeżeniami, choć my 
wykładamy je w trochę inny sposób. Nie będzie tutaj szczegółowego 
wskazywania, rozpoczniemy pracę w nowym roku na tym czym kończyła pani 
Przewodnicząca czyli tym, że będziemy starali się wprowadzać część zadań, 
które mamy, ale do rzeczy. Budżet na 2011 rok, to więcej niż plan historyczny. 
Od kilku lat my radni słyszymy od pana Prezydenta, mówię o tych, którzy są już 
którąś kadencję, a pozostali jako mieszkańcy Kielc słyszeli również informacje, 
że to jest wyjątkowość czasów w jakich przyszło nam funkcjonować  
i współdecydować o losach naszej małej ojczyzny. Mamy tego świadomość. 
Wyjątkowość ta polega na czasie, a są to środki zewnętrzne, na umiejętności ich 
pozyskania i racjonalnego wykorzystania. Analizowany budżet to właśnie takie 
ogromne zadanie, które przyniesie miastu radykalne zmiany głównie w sieci 
drogowej, będące kolejnym etapem wieloletniego planu pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Jak każdy budżet można go czytać i analizować na wiele 
sposobów i dojść do zdecydowanie odmiennych poglądów w jego ocenie. My 
radni z Klubu Platforma Obywatelska poddaliśmy budżet bardzo szczegółowej 
analizie i mamy wiele uwag, a może lepiej powiedzieć pomysłów, które nie 
znalazły się w nim. Rozumiemy, że tak przedstawiony budżet jest pochodną 
zadań wynikających z wieloletnich planów, efektem pracy poszczególnych 
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Wydziałów, możliwości finansowych miasta, ale również pomysłów, wniosków, 
interpelacji Rady Miasta przez jej Komisje i radnych. Klub Radnych PO poprze 
budżet przedstawiony na 2011 rok. Mamy nadzieję, że nasze pomysły, które 
przedstawimy podczas pracy w Komisjach w ciągu roku choć w części zostaną 
zrealizowane, lub znajdą się w budżecie miasta na 2012 rok. Dziękuję 
 
Radny Dariusz Kozak Przewodniczący Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość 
Wszyscy zadajemy sobie pytanie jaki jest budżet miasta na rok 2011? Przede 
wszystkim jest on rekordowy zarówno po stronie wydatków tj. 1 204 448 056 zł 
jak i po stronie przychodów 1 051 300 882 zł. Deficyt jest dość duży aczkolwiek 
nie największy w historii naszego miasta. Niemalże w każdym z działów 
budżetu wydatki są większe w porównaniu do roku 2010. Pozwolę sobie 
wymienić największe pozycje: transport i łączność wydatki rzędu 352 761 304, 
oświata i wychowanie 158 mln zł, działalność usługowa 82 mln (wzrost aż o 30 
mln zł), pomoc społeczna 67 mln zł (wzrost o 11 mln zł), gospodarka 
mieszkaniowa ponad 51 mln zł czyli wzrost o prawie 5 mln zł. Poza 
wymienionymi przeze mnie dziedzinami, które będą dysponować większymi 
środkami znajdujemy również taką pozycje jak kultura fizyczna i sport, dział, 
który niestety ma zapisane w projekcie budżetu na rok 2011 środki dużo 
mniejsze aniżeli w roku bieżącym. Kwota 19 mln zł w porównaniu do niemalże 
29 mln zł nie robi niestety dobrego wrażenia. Zdajemy sobie doskonale sprawę, 
że tak znacząca kwota w budżecie na rok 2010 wynikała w dużej mierze z 
budowy krytej pływalni. Niestety nie potrafimy zrozumieć dlaczego  
w potężnym budżecie miasta na rok 2011, w budżecie miasta, które mieni się 
miastem sportu proponuje się kwotę zaledwie 800 tys. zł na budowę nowej 
infrastruktury sportowej. W omawianym projekcie zabezpieczono środki na trzy 
boiska z nawierzchnią poliuretanową. 800 tys. zł w budżecie wynoszącym 
1 204 448 056 zł. Czy nie stać nas na dołożenie np. 500 tys. zł na budowę 
kolejnych boisk? Ja osobiście nie wierzę. Boisk, które głównie będą służyć 
dzieciom i młodzieży. Przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest 
wychowanie przez sport. Przejdźmy na chwilę do pozytywów projektu budżetu 
na 2011 rok. Znajdujemy w nim bardzo potężne inwestycje, inwestycje, które są 
niezwykle ważne dla dynamicznego rozwoju naszego pięknego miasta. 
Najbardziej znaczące kwoty są zabezpieczone na takie zadania jak: budowa 
węzła Żelazna - 1 Maja-Zagnańska – 80 mln zł, budowa infrastruktury 
Kieleckiego Parku Technologicznego – 48 mln zł., budowa węzła u zbiegu ulic 



32 
 

Armii Krajowej – Grunwaldzkiej - Żytniej – 32 mln zł, droga wojewódzka nr 
742 na odcinku od granic miast do ul. Karczówkowskiej – 24 mln zł, Geopark – 
21 mln zł, rozbudowa ulicy Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. 
Prostej – 17 mln zł. W projekcie budżetu znajdziemy również środki 
zabezpieczone na inwestycje dużo mniejsze, niemniej jednak bardzo ważne z 
racji tego, że zadbano również o dzielnice peryferyjne. Jako przykłady można 
wymienić budowę ul. Górników Staszicowskich, ul. Skrajnej, ul. 
Żółkiewskiego, ul. Skalistej, przedmowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra 
Górka. Cieszy nas szczególnie rozpoczęcie w 2011 roku czterech ważnych 
projektów nad którymi czuwać będzie Wydział Mieszkalnictwa czyli budynek 
mieszkalny przy ul. Chrobrego, zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha i 
Górniczej oraz wykonanie projektów pod budownictwo komunalne i socjalne. 
By jednak nie było zbyt kolorowo niemalże rzutem na taśmę dzięki 
autopoprawce nr 1 do projektu budżetu na rok 2011 wykreś lamy lub znacząco 
zmniejszamy środki na takie inwestycje jak: budowa ul. Berberysowej, budowa 
ul. Łanowej, budowa ul. Morcinka, ul. Świętego Stanisława Kostki, ul. Zgórska, 
ul. Chorzowska, ogólnodostępne strefy rekreacji, budowa Centrum Osób 
Niepełnosprawnych oraz, co nas szczególnie boli, drastycznie obcięte zostają 
środki na tak ważną i wyczekiwaną inwestycję jaką miała być budowa szkoły 
wraz z przedszkolem na osiedlu Dąbrowa. W praktyce oznacza to, iż inwestycja 
ta zostaje przesunięta w czasie co najmniej o kolejny rok. Kto z nas radnych 
miasta Kielce, urzędników będzie miał odwagę powiedzieć rodzicom dzieci  
z dzielnicy Dąbrowa – wybaczcie, ale może za rok pomyślimy. Mnie osobiście 
jest wstyd za takie decyzje. 
Mimo wymienionych przez mnie kilku krytycznych uwag radni Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość oczekują, iż ważne inwestycje które nie znalazły się  
w projekcie budżetu na 2011 rok będą sukcesywnie wprowadzane 
autopoprawkami do tegoż budżetu w ciągu nadchodzącego roku. Klub Radnych 
PiS nie będzie doprowadzać do spowalniania inwestycji ważnych dla naszego 
miasta, dlatego zagłosujemy za przyjęciem budżetu miasta Kielce na 2011 rok. 
 
Radny Witold Borowiec Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie 
Samorządowe Wojciech Lubawski 

Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2011 rok po dokonanych 
autopoprawkach, przedłożonej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz przedstawionej przed 
chwilą opinii Komisji Budżetu i Finansów i naszych klubowych wystąpieniach 
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za chwilę zostanie poddany najważniejszej ocenie jaką jest podjecie uchwały 
Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia Budżetu na 2011 rok. 
Jaki to jest Budżet ? 

Budżet na 2011 rok jest rekordowy pod względem dochodów, które 
kształtują się na poziomie 1.051.300.882 zł , jak również wydatków, które 
planowane są w wysokości 1.204.448.056 zł. 
Bardzo ważne  są również wskaźniki ostrożnościowe i tak: 

Całkowite zadłużenie budżetu na 2011 rok zakładane jest na poziomie 
38,2% planowanych dochodów( dopuszczalne jest 60%) , a spłata kredytów i 
pożyczek tj. raty i odsetki  9,6% planowanych dochodów ( dopuszczalna jest 
15%). 

Klub Radnych Rady Miasta Kielce Porozumienie Samorządowe  
W. Lubawski uważa, że jest to budżet przemyślany , odpowiedzialny i świadczy 
o mądrej polityce władz naszego miasta , jak również radnych siedzących tu na 
tej sali, którzy na pewno w większości  wpływali na ten budżet na każdym 
etapie jego powstawania. 
Jest to budżet proinwestycyjny, który zmieni układ komunikacyjny naszego 
miasta. Jest to również historycznie jedna z ostatnich szans sięgnięcia po duże 
zewnętrzne środki  finansowe  unijnych dotacji. 

Niezwykle ważnym elementem budżetu na 2011 rok jest realizacja 
projektu związanego z rozwojem systemu komunikacji publicznej w Kieleckim 
Obszarze Metropolitarnym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Wartość całkowita rozpoczętego już projektu wynosi 300milionów, 
a wnioskowana kwota dofinansowana wynosi 230 milionów. Projekt zakłada 
między innymi budowę węzła drogowego u zbiegu ulic :Żelazna, Zagnańska, 
1 Maja wraz z przebudową ronda im .Gustawa Herlinga Grudzińskiego, budowę 
ulic usprawniających obsługę komunikacyjna zachodniej części miasta, budowę 
pętli i zatok autobusowych. Po Kielcach jeżdżą już autobusy zakupione w 
ramach tego projektu. 

Kolejne ważne inwestycje drogowe to: rewitalizacja śródmieścia, 
przebudowa i budowa ulicy Krakowskiej i Armii Krajowej, budowa węzła 
drogowego przy zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej , Grunwaldzkiej i Żytniej 
W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki 
kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową , nasze miasto 
staje się przyjazne dla swoich mieszkańców. 
Ten budżet to kontynuacja  rozpoczętych zadań, realizacja wyzwań ,marzeń  
i oczekiwań mieszkańców Kielc. 
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Przedstawione najważniejsze oceny tego budżetu w pełni uprawniają nasz Klub 
do pełnego poparcia budżetu na 2011rok. 
Klub Radnych Rady Miasta Kielc Porozumienie Samorządowe W. Lubawski  
w całości będzie głosował za przyjęciem tego budżetu. 
 
Radny Robert Siejka 
Ten budżet nie jest dla mnie zaskoczeniem. Jest on dokładnie taki, jak pan 
Prezydent zapowiadał, budżet zaciskania pasa w wielu obszarach, po to, żeby 
absorbować jak najwięcej środków unijnych i z tą ideą ja sie zgadzałem  
i zgadzam. Dlatego generalnie o budżecie nie będą mówił, a pozwólcie Państwo, 
że się skoncentruję na kilku pytaniach, licząc oczywiście na odpowiedź, 
dotyczących poprawek do tej uchwały budżetowej. Rozpocznę od MOPR, bo 
mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy przebudowy budynków w trzech szkołach 
na potrzeby wydawania posiłków oraz zakupu wraz z montażem urządzeń do 
wydawalni tych posiłków, bardzo duża kwota bo blisko milion złotych. 
Rozumiem , ze są takie potrzeby tylko chciałem zapytać skąd te kwoty się 
wzięły czy na te prace był szykowany jakiś kosztorys, ponieważ w trzech 
różnych szkołach ma to nastąpić, a kwoty przypisane są identyczne po 280 tys. 
zł na każdą szkołę. Drugie pytanie czy w okresie zaciskania pasa, bo wszyscy o 
tym mówimy i pan Prezydent o tym mówił, że ten budżet będzie budżetem 
zaciskania pasa w wielu obszarach, zasadnym jest żeby MOPR w przyszłym 
roku wydatkował ponad 100 tys. zł na zakup i montaż klimatyzatorów w 
pomieszczeniach biurowych. Kolejne pytanie dotyczy Zarządu Transportu 
Miejskiego, mamy tam w budżecie zapis dotyczący zakupu samochodu 
służbowego za 120 tys. zł. Chciałbym się dowiedzieć czegoś bliżej jaki to ma 
być samochód i czy zasadne jest podjęcie takiej decyzji. Również Zakład 
Obsługi i Informatyki planuje uzupełnienie taboru za kwotę 150 tys. zł bez 
wyszczególnienia. Chciałbym się dowiedzieć czy to ma być jeden samochód czy 
kilka samochodów dobrze żeby radni taką wiedzę mieli. Dziwna sytuacja jest 
przy zapisach budżetowych przy Biurze Wystaw Artystycznych gdzie w jednej 
pozycji na kwotę 196 400 zł zapisano jednocześnie zakup samochodu i zakup 
dzieł sztuki do zbiorów. Chciałbym się dowiedzieć ile jest przeznaczone na 
zakup samochodu, a ile na zakup dzieł sztuki. I jedno również dla mnie ważne 
pytanie dotyczące rozbudowy Al. Tysiąclecia i ul. Radiowej. To jest związane  
z tymi problemami, o których w ubiegłym roku dyskutowaliśmy w związku  
z budową Galerii Korona. Wiemy, że jest porozumienie podpisane przez Miasto 
i inwestora na dofinansowanie tej inwestycji. Z tego projektu budżetu wynika, 
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że na rozbudowę tych dwóch ulic Miasto wydatkuje 21 mln zł, bo takie są 
zapisy w budżecie, natomiast inwestor dokłada  do tej inwestycji tylko 750 tys. 
zł. Moje pytanie: czy to są wszystkie pieniądze, które inwestor dołoży na 
budowę tej inwestycji, czy w ramach tej umowy, którą podpisywaliście 
panowie, można liczyć jeszcze na jakieś pieniądze. Na koniec wypowiedzi 
chciałem złożyć dwa wnioski dotyczące tak naprawdę ulicy Berberysowej, o 
której już tu wspominano. Jak wszyscy wiemy mieszkańcy tej ulicy od kilku lat 
starają się o poprawę jakości życia na tej ulicy, przede wszystkim o możliwość 
bezpiecznego przejścia czy przejazdu przez tę ulicę. Obiecywano tym ludziom 
wielokrotnie że tą sprawą się zajmiemy, że zajmie się Rada, że ta ulica znajdzie 
się w budżecie. Ona się znalazła w projekcie budżetu, a dzisiaj czytamy  
w autopoprawce, że jest propozycja zdjęcia tych 200 tys. zł, które miałyby 
rozpocząć tę inwestycję. Mam prośbę do wszystkich radnych, żeby uwzględnili 
moje prośby dotyczące poprawek, bo proponuję i tu odczytam literalnie: „ 
Wnioskuję o wykreślenie z projektu uchwały budżetowej pozycji znajdującej się 
w zadaniach inwestycyjnych rocznych w zakresie Wydziału Realizacji 
Inwestycji dz. 750 rozdział 75075 czyli „budowa witacza przy ul. Radomskiej” 
– tam jest zapis mówiący o kwocie 250 tys. zł. „Kwotę 200 tys. zł zdjętą z tego 
zadania proponuję przeznaczyć na zadanie będące w zakresie MZD dz. 600 
rozdział 616 czyli właśnie ul. Berberysowa. Pozostałe 50 tys. zł proponuję 
przeznaczyć na utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych na wydatki bieżące.” Drugi wniosek dotyczy też ul. 
Berberysowej, on będzie zasadny tylko wówczas  jak państwo nie przyjmiecie 
tego pierwszego, który przeczytałem: „Wnioskuję o wykreś lenie z projektu 
uchwały budżetowej pozycji znajdujących się w zadaniach inwestycyjnych 
rocznych w zakresie MOPR: 

1. zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Działu Świadczeń  
z Funduszu Alimentacyjnego MOPR, 

2. zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Działu Spraw 
Dodatków Mieszkaniowych MOPR, 

3. zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Rejonu 
Opiekuńczego Barwinek – Baranówek MOPR, 

4. oraz pozycji znajdującej się w limicie wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w zakresie zadań 
Zakładu Obsługi i Informatyki UM czyli montaż klimatyzatorów  
w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta – kwota 120 
tys. zł. 
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Łącznie daje to kwotę 204 tys. zł, którą proponuję wpisać do uchwały 
budżetowej w zadaniach inwestycyjnych rocznych w zakresie działania MZD 
dz. 600, rozdz. 616 ul. Berberysowa.” 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
W kwestii formalnej Panie Radny, ja wnioski przyjmuję, ale chciałem 
powiedzieć, że one w tej chwili nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia 
podstawowych proceduralnych wymogów. Uchwała proceduralna dotycząca 
uchwalania budżetu mówi o tym, w jakim trybie można zgłaszać poprawki do 
budżetu. Po pierwsze są formularze, które trzeba wypełnić i przedstawić je 
Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów i jeżeli będą zaakceptowane  
i będzie opinia Komisji Budżetu pozytywna, wtedy dopiero je głosujemy, nawet 
gdyby była negatywna, wtedy byśmy je głosowali jako wnioski mniejszości. Są 
określone procedury i terminy, ja tę uchwałę proceduralną mam przy sobie 
ewentualnie do zapoznania się. Te wnioski, więc mogą być przyjęte do 
wiadomości radnych natomiast nie będą przedmiotem głosowania na pewno, bo 
złamalibyśmy uchwałę proceduralną. Co do tego nie ma wątpliwości. Ponieważ 
Pan, Panie Radny był radnym poprzedniej kadencji, a w poprzedniej kadencji tę 
procedurę żeśmy uchwalali, nie sądzę żeby Pan nie był świadomy, że wnioski 
do budżetu składa się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i poprzez 
Przewodniczącego Komisji Budżetu one trafiają na sesję budżetową.  
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Pozwolę sobie w swoim wystąpieniu poruszyć dwa wątki, jeden dotyczący 
strony dochodowej, a drugi strony wydatkowej, ale wątki te powiązane są 
bezpośrednio ze sobą. Tak się składa, że przyjmiemy dzisiaj budżet, w dniu,  
w którym płyną z rynku kolejne niepokojące sygnały, jeżeli chodzi o rynek 
pracy. Sygnały dotyczące kolejnych zwolnień pracowników. Aktualnie  
w Kielcach prawie 11,5 tys. osób pozostaje bez pracy. Od 2008 roku nie 
wpłynęło do budżetu 30 mln zł, jak wskazał pan Prezydent. W projekcie budżetu 
zaplanowaliśmy dochody z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych  
w wysokości 160 mln zł. Oczywiście jest to kwota narzucona przez 
Ministerstwo Finansów. Ja twierdzę, że po raz kolejny jest to kwota zbyt 
optymistyczna. Czy są szanse, że środki te wpłyną w 2011 roku do budżetu 
Miasta? Sadzę, że na pewno nie w planowanej wysokości. Kiedy Fitch w ratingu 
wskazywał, że Kielce mają słabą bazę podatkową wiele osób twierdziło, że 
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opinia jest nieprawdziwa i jak można, tak twierdzą, że Kielce, które mają wynik 
zadłużenia nieprzekraczający 20 % ,stawiane są w gorszej sytuacji niż Kraków, 
który ma ten współczynnik dochodzący do 60 %. Na podstawie współpracy  
i rozmów z kieleckimi przedsiębiorcami twierdzę, że Fitch miał sporo racji w tej 
opinii. Tak się składa, że Kielce z jednej strony są jednym wielkim placem 
budowy, rosną obiekty Targów Kielce, Uniwersytetu, Politechniki 
Świętokrzyskiej, Miasto jest wielkim inwestorem, kieleckie szpitale, ale tak 
naprawdę trzeba zauważyć, że wiele tych inwestycji jest wykonywanych przez 
firmy spoza Kielc, spoza kielecczyzny. Czyli de facto zyski z tych kontraktów 
wyciekają nie tylko z miasta, ale również z naszego województwa. Ustawa 
Prawo zamówień publicznych ma swoje żelazne prawa, ale dziwi mnie fakt, iż 
wielu kieleckich przedsiębiorców nie wykonuje, nie pracuje na tych budowach 
w roli podwykonawców. Tak naprawdę strategiczne obiekty kieleckie budują w 
roli podwykonawców firmy krakowskie, lubelskie, a firmy kieleckie, no tak 
może beton albo żelbeton to trudno z daleka przywozić. Spotkałem się  
z wieloma sygnałami o ochronie rynków regionalnych, szczególnie chodzi tutaj 
o rynek wielkopolski i małopolski. U nas trudno mówić, że występuje takie 
zjawisko, chociaż są tutaj pozytywne sygnały chociażby z Politechniki czy 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Kieleccy przedsiębiorcy szukają zatem 
zleceń w Warszawie czy na Ś ląsku. Na tej sali przez ostatnie dwie kadencje 
gościliśmy spółdzielców, kombatantów, uczniów. Zabrakło niestety 
przedsiębiorców, tych którzy kreują bezpośrednio lub pośrednio znaczącą część 
dochodów budżetu naszego miasta. Apeluję zatem przy okazji debaty nad 
projektem budżetu do pana Przewodniczącego i do pana Prezydenta, aby na 
jedną z najbliższych sesji zaprosić przedstawicieli biznesu, chociażby tych 
skupionych w izbach czy stowarzyszeniach gospodarczych, zapytać jak sobie 
radzą w pseudo wolnym rynku, gdzie podwyżka wody dla przedsiębiorców to 
pikuś, ten telewizyjny, gdzie rosną ceny paliw, energii, gdzie rośnie nadmierna 
biurokracja, a w wielu przypadkach arogancja niektórych urzędników i 
nierychliwość sądów gospodarczych prowadzi podatników – przedsiębiorców 
do upadłości. Oczywiście sprawy, o których mówię nie są  
w dużej części związane bezpośrednio z kompetencjami miasta i powiatu 
grodzkiego Kielce, ale my jako samorząd, jako radni miasta Kielce powinniśmy 
tworzyć klimat dla przedsiębiorczości. I drugi wątek związany  
z przedsiębiorczością – tym razem patrząc na stronę wydatkową, widzimy, że 
prawie 300 mln zł, liczę oświatę i wychowanie łącznie, czyli 38 % wydatków 
przeznaczamy na szkolnictwo, na oświatę i wychowanie. I to dobrze, bo 
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wielokrotnie twierdziliśmy na tej sali, że inwestycje w tej dziedzinie są 
inwestycjami w ludzi czyli inwestycjami najważniejszymi. Ale chcę żebyśmy 
pamiętali w tym momencie, że legło tak naprawdę, również w naszym mieście, 
szkolnictwo zawodowe, że dziś wśród tych 11, 5 tysiąca bezrobotnych ciężko 
znaleźć murarza, tynkarza, zbrojarza, a samym internetem nie zbudujemy tych 
obiektów, nie zbudujemy tych inwestycji drogowych, które są przed nami do 
realizacji. Z doświadczenia wiem, i to jest takie przykre doświadczenie, że wielu 
moich kolegów przedsiębiorców, i ja osobiście twierdzę, że jeżeli jakoś trafiają 
do przedsiębiorców stażyści spoza Kielc, kierowani przez Powiatowy Urząd 
Pracy to 80 – 90 % tych stażystów zostaje, natomiast jak trafiają z Kielc  
z Miejskiego Urzędu Pracy trudno kogokolwiek zatrzymać, bo tak naprawdę są 
tak fatalnie przygotowani do pracy w przedsiębiorczości, tej agresywnej, tej  
w warunkach polskiego kapitalizmu. Reasumując będę głosował za przyjęciem  
tego budżetu, tak jak Przewodnicząca Klubu zaznaczyła. Nie mam co do tego 
wątpliwości, że jest to budżet starannie przygotowany. Natomiast będę również 
głosował za nim w nadziei, że przyszłoroczne inwestycje, zwłaszcza 
strategiczne inwestycje drogowe poprawią kondycję kieleckich przedsiębiorców 
i napędzą koniunkturę kieleckim podatnikom. 
 
Radny Jan Gierada 
Jak powiedział mój przedmówca, pan radny Stanisław Rupniewski, że będzie 
głosował „za”, bo budżet jest starannie przygotowany. Ja już wiele lat temu 
mówiłem, że nie ma idealnych budżetów. Nawet ten najlepiej przygotowany ma 
wiele zalet , ale i wiele niedostatków. Budżet miasta tak jak budżet państwa nie 
może być idealny, nie może wszystkich zadowalać. W budżecie państwa jest 
ponad 40 mld zł deficytu, a w Kielcach 400 mln zadłużenia. Pytanie brzmi: jak 
Kielce stoją w stosunku do Państwa? Ja odpowiem tak: dobrze stoją. Oczywiście 
zgadam się, że nie można porównywać Krakowa do Kielc, natomiast są pewne 
granice, których nie można w życiu przekraczać. Byłoby oczywiście ideałem 
gdyby na grudzień 2011 roku takiego zadłużenia nie było, ale chodzimy po 
ziemi i wiemy, że ani nam tego kredytu nie spłaci Unia, ani Marszałek, ani nie 
spłaci nam Premier Tusk. Musimy sobie sami radzić. Jest pytanie takie: co by 
było gdyby nie było tych ogromnych dopłat unijnych? No, oczywiście 
bylibyśmy w marazmie, nie było by wiele inwestycji wykonanych. A jeś li 
inwestycje te mogą być wykonane ze środków unijnych to trzeba mieć potężny 
wkład własny. Można wybudować szkołę w Dąbrowie, można zrobić ulicę 
Berberysową, każdy z nas radnych by się ucieszył. Bardzo ważnym elementem 
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jest to, co powiedział pan Prezydent Lubawski, że ogromne inwestycje związane 
z wodociągami spowodują wykonanie na wszystkich obrzeżach miasta 
infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. To pozwoli w perspektywie kilku 
lat wykonać te zapomniane, jak mówiliśmy od początku, ulice na obrzeżach 
miasta. Pytanie jest takie: czy można było z czegoś zrezygnować? Można. 
Można nie skończyć Rynku czy innych inwestycji, ale skoro się było na liście 
indykatywnej i zawarło się umowę na pozyskanie środków unijnych to trzeba  
z tego skorzystać. Nie ma frajerów, którzy znają się na budżecie, jak się daje 
komuś 50-60 czy więcej procent pieniędzy darmowych, to oczywiście trzeba ten 
wkład własny znaleźć. I teraz rozpoczęte inwestycje muszą być kontynuowane, 
a wkład własny spowodował to, że mamy cerowany ten budżet. To nie jest 
budżet macany, bo budżet macany to jest taki, że namacaliśmy rynek i jego 
musimy skończyć. Możemy tego rynku nie macać i przeznaczyć środki na 
szkołę w Dąbrowie czy na inne potrzebne w mieście inwestycje. Z budżetem to 
jest tak, że jedni nas kochają, inni tylko lubią, a będą tacy co nas będą 
nienawidzić. Mamy przed sobą bardzo trudną kadencję, kadencję, która wymaga 
i od radnych, od urzędników, od Prezydenta ogromnych sił i środków, nakładów 
pracy, aby wykorzystać z godnością te środki unijne, by nie zaprzepaścić ani 
jednej unijnej złotówki, bo nikt by nam w życiu tego nie wybaczył. Proszę 
zwrócić uwagę, że nawet w prognozach wieloletnich w takich składnikach jak 
ze sprzedaży majątku mamy 44 mln zł w 2011 roku, ale juz w roku 2015 - 10 
mln, a w 2014 - 12 mln zł. Ten majątek też się kończy. Jedyną prostą jest układ 
tabelaryczny wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach, że corocznie te 
wynagrodzenia o stopień inflacji rosną. Jestem przekonany, nie łudźmy się, żeby 
nie było pod koniec roku tak, że było obiecywane, że część pieniędzy 
przeniesiemy, bo mogą nie wyjść pewne elementy z różnych przyczyn od nas 
niezależnych. I być może się znajdą środki, ale nie będą to wielkie środki, żeby 
nikt z nas się nie łudził. Oczywiście są takie elementy, że można coś przerzucić 
na inne cele, jak na ul. Berberysową, o której mówił pan radny Siejka. Proszę 
państwa kryzys jest na całym świecie. I jeżeli my Polacy uważamy, bo rząd 
praktycznie nas do tego przekonał, że w Polsce nie ma kryzysu, to ja 
odpowiadam – nie takie kraje bogate mają potężne kłopoty w związku  
z kryzysem finansowym na świecie. My też takie mamy. Musimy sobie 
uświadomić, że ten kryzys finansowy również do Polski dotarł i nie stać nas na 
wiele, wiele rzeczy. Brakuje pieniędzy na zdrowie, brakuje na inwestycje. Musi 
do nas dotrzeć, że nas też ten kryzys dotyka. Ten kryzys również dotyka Kielce. 
Nie jest tak różowo w gospodarce narodowej jak opisują media, że będzie 
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dobrze. Czy będzie dobrze zobaczymy w ciągu 2-3 najbliższych lat. 
Wykorzystanie środków unijnych jest nakazem chwili i trzeba to wykorzystać. 
Ja panu radnemu Machnickiemu dziękuję uprzejmie, że dostrzegł bardzo dobre 
wystąpienie szefowej naszego Klubu pani radnej Grzeli. Świadczy to o tym, że 
Klub Lewicy dobrze się przygotował do dzisiejszej sesji. I myś lę, że ten budżet, 
który w sumie jest dobrym budżetem, nie było takich środków na inwestycje, 
nie pamiętam, a jestem 9 rok radnym, żeby tak potężne środki, oczywiście 
związane ze środkami pomocowymi, były. A, że musimy z czegoś zrezygnować, 
trudno, nie ma nic w życiu darmo. Jak się ma 100 zł nie można wydać 200. 
Kredytów też nie można brać w nieskończoność, bo trzeba pamiętać, że każdy 
kredyt kosztuje i spłacić go też trzeba. Nie jest sztuką zadłużyć się  
w nieskończoność i nie mieć możliwości jego spłacania. Dlatego namawiam 
wszystkich radnych żeby ten wyjątkowy, trudny budżet, który trzeba umieć 
zrealizować i umieć te środki wykorzystać. Dlatego proszę radnych o poparcie 
tego budżetu. 
 
Pani radna Katarzyna Zapała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 
Dziś już bardzo wiele zostało powiedziane na temat budżetu na rok 2011.  
Z wieloma aspektami podnoszonymi przez moich kolegów, z Przewodniczącym 
naszego Klubu na czele, oczywiście się zgadzam, chciałabym tylko troszeczkę 
uzupełnić tę naszą debatę. Stało sie już chyba tradycją, że przy omawianiu 
budżetu o tym wspominam. Chciałabym powiedzieć, że to co stanowi  
o wielkości miasta, to przede wszystkim mieszkańcy. I dziś po raz kolejny 
chciałabym abyśmy w sposób szczególny zastanowili się, zarówno Prezydent  
i wszyscy radni, że musimy bardziej skupić się na zaspakajaniu potrzeb 
kielczan, tak aby nie tylko tu pracowali, ale również mieszkali. Od kilku lat 
obserwujemy emigrację mieszkaniową kielczan do gmin ościennych. Po raz 
kolejny wspominam o tym problemie i pragnę abyśmy w tym roku jednym  
z naszych priorytetów uczynili otwarcie terenów pod zabudowę mieszkaniową, 
bo tego od nas oczekują kielczanie. Zwracam w tym miejscu uwagę na to, że 
plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowy II jest opracowywany od 
pięciu lat. I w trakcie debaty nad budżetem apelujemy do Prezydenta  
i wszystkich radnych o współpracę i działania umożliwiające kielczanom 
budowanie własnych domów na terenie miasta Kielce. Dla dobra Kielc jest to 
niezbędne ze względu na emigrację mieszkaniową naszych obywateli, ale proszę 
zwrócić również uwagę, że to jest również potrzebne ze względu na dochody 
budżetu miasta, bo to mieszkańcy jak wspomniałam na początku, stanowią  
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o wielkości tego miasta. Jeszcze przy okazji chciałabym się odnieść do jednej 
kwestii, już nie bezpośrednio do samego planu, ale jakby do całości całego 
aspektu budżetu. Budżet i jego plan to jedno. Tak naprawdę o tym czy budżet 
jest skuteczny świadczy jego realizacja. Dziś nie raz radni wspominali  
o wielkich inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych. Chciałabym 
wspomnieć o tym, jak ważne jest by te inwestycje były realizowane w sposób 
racjonalny. Odniosę się do jednego przykładu – problemu pętli autobusowej na 
os. Ślichowice. Pętla ta została tak zaplanowana, że w dalekiej odległości jest 
przystanek, to znaczy pętla nie stanowi przystanka zarazem, co jest dużym 
problemem dla mieszkańców. Pieniądze, które zostały przeznaczone na tę 
inwestycję nie są skonsumowane przez naszych mieszkańców w taki sposób  
w jaki wszyscy byśmy chcieli. Podam dla porównania taki przykład pętli na os. 
Świętokrzyskie gdzie ujednoliciliśmy pętlę razem z przystankiem. Tam działa to 
fantastycznie, ta inwestycja jest wykorzystana przez mieszkańców. Dlatego 
bardzo proszę abyśmy w sposób bardzo intensywny skupili się również na tym, 
na realizacji inwestycji, które zapiszemy w budżecie, bo to one będą świadczyć 
o budżecie. 
 
Radny Robert Siejka  
Pozwolę sobie nie zgodzić się z pańską interpretacją w sprawie występowania  
z poprawkami. Pan powołuje się na uchwałę dotyczącą trybu uchwalania 
budżetu, ale przypomnę, że również w ubiegłym roku uchwalaliśmy Statut 
Miasta, który chyba jest ważniejszym dokumentem. I w tym Statucie w § 44 pkt 
6 jest zapis: „Każda poprawka nie przyjęta w formie autopoprawki, zgłoszona 
na piśmie przez radnego do Przewodniczącego, podlega odrębnemu 
głosowaniu.” Po drugie, panie Przewodniczący, byłoby dobrze gdyby pan 
zauważył, że te moje poprawki dotyczą autopoprawki zgłoszonej do projektu 
budżetu, zgłoszonej przez pana Prezydenta i panią Skarbnik 9 dni temu. One 
były przedmiotem obrad ostatniej Komisji Budżetu i proszę wierzyć, nie było 
czasu na dopełnienie tych formalności, o których pan mówił. W związku  
z powyższym ponawiam moją prośbę, aby pan dopuścił te moje poprawki do 
głosowania i niech radni zdecydują czy w przyszłym roku wydamy pieniądze na 
witacz, czy wydamy pieniądze na rozpoczęcie inwestycji w ul. Berberysowej. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Dwie sprawy. Uchwała proceduralna jest uchwałą szczególną, przepisem 
szczególnym wobec Statutu. To po pierwsze. Bo jest odniesienie również,  
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w Statucie do uchwały proceduralnej i ograniczeń z tego wynikających. Po 
drugie pisze tak: „Radny, Kluby Radnych i Komisje składają poprawki za 
pomocą formularza poprawki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały”. To, co 
pan złożył nie jest załącznikiem ani formularzem. W pkt 19 pisze dalej: 
„Poprawki i opinie zgłoszone po upływie terminu określonego w załączniku nr 2 
do uchwały nie będą brane pod uwagę przy dalszych pracach legislacyjnych nad 
projektem budżetu miasta.” Po trzecie, panie radny ja na wszystkich Komisjach 
Budżetu byłem i pan również na tych Komisjach był i jak była dyskusja na 
temat autopoprawki i całego projektu nie zgłaszał pan żadnych uwag ani na 
piśmie, ani słownie. W związku z tym miał pan możliwość na Komisji Budżetu 
przedstawić się ze swoimi pomysłami, a Komisja miałaby wtedy możliwość się 
odnieść. Dzisiaj ad hoc nie możemy przyjąć tej poprawki z proceduralnych 
powodów, bo musielibyśmy opiniować, pan Prezydent musiałby się odnieść do 
tego, itd..Po to więc, żeby nie było bałaganu na sesji budżetowej jest uchwała 
proceduralna, która nas obowiązuje, Stąd, te projekty nie mogą być pod żadną 
wolę Rady poddane w tej chwili, ponieważ złamałbym uchwałę proceduralną . 
 
Prezydent Miasta Kielce pan Wojciech Lubawski 
Dziękuję za rzeczową i nacechowaną dobrą wolą ocenę tego budżetu. Również 
krytyczne uwagi przyjmuję z całą powagą. Powiem tak, że propozycje, które 
tutaj państwo składają żeby w ciągu roku wprowadzać zmiany są uzasadnione, 
bo musimy mieć świadomość, nie mówię o poprawkach dotyczących wydatków 
bieżących, bo one są dosyć stabilne, mówię o inwestycjach. Jest dość duży 
margines jeżeli chodzi o szacowane pieniądze na inwestycje, przetargi pokazują, 
że można wybudować taniej i wskazują na to kosztorysy inwestorskie, a my 
mamy obowiązek do budżetu wprowadzać kosztorysy inwestorskie. Myślę więc, 
że będzie partnerstwo między Urzędem, a radnymi i będziemy podejmować 
decyzje jak najbardziej słuszne, potrzebne obywatelom, ale przy warunku, że 
rozsądne. Nie można robić rzeczy, które będą wywracały jakiś porządek, albo 
będą nierealne finansowo. Także tutaj deklaruję, i to co wniosła pani 
Przewodnicząca Grzela, podejmuje to zobowiązanie, będziemy partnerami na 
pewno w rozmowach. Teraz co do szczegółowych pytań, które tu padły. Trzy 
razy po 280 tys. na wydawanie posiłków. Proszę państwa, musimy dostosować 
swój system żywienia do wyznaczników jakiś tam HACCP - owoskich i są 
europejskie standardy, jeżeli nie, to w ciągu najbliższego roku musimy zamknąć 
wszystkie stołówki szkolne, czy się to komuś podoba czy nie. W momencie, 
kiedy my modernizujemy mamy argumenty do tego, żeby przedłużyć to jeszcze 
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o roku czy dwa. Bo proces jest niezwykle drogi, szczególnie kuchnie 
cateringowe kosztują naprawdę dużo pieniędzy. Za to są tutaj trzy standardowe 
rozwiązania w szkołach. Na podstawie kosztorysu mamy wyszacowany taki 
punkt na 280 tys. zł, i prosty rachunek - razy trzy przemnażamy.  
Klimatyzatory – proszę państwa, nie cofajmy się do tyłu, tak naprawdę. Pracują 
pracownicy w budynku Nidy, gdzie przychodzą obywatele naszego miasta,  
w którym po prostu nie da się wytrzymać w lecie i to nie jest głównie dla nich. 
U mnie jest klimatyzator, ale ja nie używam, bo u mnie jest dosyć chłodno. Za 
to jeżeli chce się poprawić warunki pracy, szczególnie warunki pobytu tam 
ludzi, którzy korzystają z naszej pomocy, zróbmy to. To nie są pieniądze, które 
mogą przerażać, za to będziemy uciekać od pewnych standardów. Pieniądze  
w Zakładzie Obsługi – mamy kilka czy kilkanaście samochodów i myś lę, że 
każdy dobry gospodarz odnawiając sprzęt, proszę się nie martwić ja samochodu 
nie będę zmieniał, ten, który kupiłem 4 lata temu wystarczy jeszcze myś lę na tą 
kadencję. Czy wydamy te pieniądze zobaczymy, ja raczej jestem trudny  
w podejmowaniu takich decyzji i pas mamy zaciągnięty, jeżeli chodzi o wydatki 
na tego typu tabor. Jeżeli chodzi o Zarząd Transportu Miejskiego, im jest 
potrzebny samochód jako auto serwisowe, towarowe. Mamy kilkadziesiąt 
automatów, kilkadziesiąt tablic one muszą być obsługiwane non stop. Dlatego 
taki zakup jest absolutnie konieczny. Jak również BWA, samochód dostawczy, 
nikt nie będzie jeździł tym samochodem na zakupy prywatne, tylko po prostu, 
żeby operatywnie obsługiwać siebie i inne jednostki kultury, taki jest potrzebny. 
Al. Tysiąclecia i Galeria Korona – to są bardzo konkretne rozwiązania, nie ma  
o czym mówić. Rzeczywiście w szczegółach są problemy, które musimy jeszcze 
dogadywać, bo inwestor, jak zwykle, chce wydać jak najmniej pieniędzy, ale 
tutaj pan Wiceprezydent Gruszewski jest twardy w tych negocjacjach. I tak nie 
ulega wątpliwości, że wszystkie ulice okoliczne czyli Polna, Radiowa 
Warszawska, będą podlegać w 100 % modernizacji przez inwestora. Za to ulica 
Radiowa, w części, ale przede wszystkim al. Tysiąclecia, jest powiedziane, że 
drugi pas w 50 % ma być finansowany przez tego inwestora. To jest parę 
milionów co najmniej, ale musimy poczekać, jest teraz w trakcie uzgodnień. 
Ulica Berberysowa, która tu padała, to jest pewna delikatność. Może brakuje 
komunikacji między nami, ale my zrobimy ul. Berberysową, ale nie możemy  
w tym momencie, dlatego, że w tej dzielnicy jest kilkanaście inwestycji – 
inicjatyw lokalnych. I padają pytania dlaczego te kilkanaście inicjatyw mają być 
robione za pieniądze mieszkańców, a jedna ulica ma być robiona w 100 %  
z naszych pieniędzy? Dlatego, że tam mieszka mniej ludzi i ma inne znaczenie 
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komunikacyjne. Składam pewne deklaracje, że ta ulica będzie zrobiona na 
pewno w tej kadencji, ale poczekajmy. To są delikatne rzeczy, te inicjatywy 
lokalne i zaangażowanie tej społeczności. Oni muszą wykładać swoje środki i to 
jest pewna taka taktyka, że oni muszą trochę poczekać. Nie możemy w tej 
chwili zaczynać ul. Berberysowej, a zostawić te wszystkie ulice, które tam będą 
realizowane i mam nadzieję, że przystąpimy lada dzień do tych zadań. Dąbrowa 
II – ja będę prosił radnych żebyśmy stworzyli wspólny zespół do zastanowienia 
się nad tym problemem. Przypomnę, że z 10 lat temu została rozpoczęta ta 
inicjatywa, wydawała się ona słuszna, tylko nikt nie przewidywał finału. 
Mianowicie dzisiaj finał jest taki, że trzeba dopłacić 200 mln zł do tej 
inwestycji, praktycznie w podarunku właścicielom tych działek. Tam działki 
miejskie są niewielkie. Oczywiście są opłaty adiacenckie i inne, które można by 
równoważyć, ale wyobraźcie sobie że podejmujemy decyzję, że trzeba podwoić 
wartość tych działek, czyli jak ktoś ma działkę za 100 tys. zł, to musi 100 tys. zł 
dopłacić z tytułu uzbrojenia. Jest to niemożliwe z punktu widzenia społecznego. 
Różni to są właściciele, o różnej zamożności. Pytanie czy jest jakieś 
rozwiązanie? Mamy parę pomysłów, ale one są kłopotliwe, musimy wyłożyć te 
200 mln zł i nie mamy szansy odzyskać tych pieniędzy. Po pierwsze nie mamy 
takich pieniędzy, a po drugie, to nie jest tak w stosunku do wszystkich innych, 
bo można pytać dlaczego akurat im dajemy to w prezencie. Tu jest problemów 
dużo więcej, dlatego myślę, że w pierwszym kwartale powinniśmy siąść  
i w zespole takim szerszym rozpatrzyć parę koncepcji co zrobić z Dąbrową II. 
Problem scalania został zakończony, ale teraz jest problem realizacji. Tam jest 
wiele aspektów problemowych. Chciałbym teraz odnieść się do wypowiedzi 
pana Rupniewskiego. Nie ze wszystkim się zgadam. Po pierwsze my wiemy 
jaka jest kondycja ekonomiczna i podatkowa naszych przedsiębiorców i nie jest 
tak źle. To na pocieszenie. Natomiast powiem panu z czego wynika, to nie jest 
problem kielecki, to jest problem ogólnopolski. On wynika z dwóch rzeczy, 
mianowicie ustawodawca nie przewidział, może nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że wprowadzając ulgi prorodzinne i wprowadzając dwie stawki podatkowe 
osłabił samorządy w sposób zasadniczy. I to jest podstawa prognoz. Są 
zapowiedzi, że rząd da sobie radę, przecież my na te pieniądze liczymy  
i właściwie wpływy z tych podatków największe mieliśmy w 2008 roku, później 
po wprowadzeniu tych zmian w 2009 i 2010 roku one są słabsze o te 30 mln zł,  
i to jest jeden powód. Również wydaje mi się, że nie zgadzam się z panem,  
z firmami rodzimymi. Proszę przejrzeć te wszystkie inwestycje i zapytać takie 
formy jak DORBUD – kilka znakomitych dużych inwestycji, jak firma TRAKT, 
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KPRD, FART, ANNABUD czy pani Świderska czy to firmy nie lokalne? To 
firmy lokalne. Tak naprawdę znalezienie dzisiaj wykonawcy spoza Kielc  
w Kielcach jest trudno. Proponuję się przyjrzeć. Targi Kielce, my mamy taki 
wpływ jaki mamy. Dziwię się, że wygrywają firmy spoza Kielc, a wygrywają 
dlatego, że są tańsi. Pytanie dlaczego kieleckie firmy nie są tańsze? Trudno mi 
powiedzieć. Ale nie jest tak, że kieleckie firmy nie biorą udziału w tym procesie, 
wręcz odwrotnie. Również powiedział pan o braku wykształcenia pracowników 
fizycznych. To jest problem poruszany od wielu lat. Chodzi oczywiście  
o Centrum Kształcenia Ustawicznego, które przewidujemy na 40 mln zł. Nie 
stać nas na wybudowanie, dziwi nas, że w programach unijnych nie ma, bo to 
wydawałoby się oczywiste, że tego typu inicjatywy powinny być wspierane. 
Mamy miejsce, mamy już koncepcje i chcielibyśmy to realizować, bo efekt tego 
jest oczywisty. Ale, że nie jest tak źle, to chciałbym zaprosić państwa na ul. 
Zgody, tam naprawdę wiele się robi i robi się właśnie w tych zawodach, które są 
poszukiwane na rynku. Tak, że na miarę swoich możliwości realizujemy ten 
program. Oczywiście przydałoby się takie duże Centrum i mam nadzieję, że ono 
wcześniej czy później powstanie. Również jeżeli chodzi o Centrum 
niepełnosprawnych, można powiedzieć, że 7 mln zł jest cały czas, mimo, że nie 
ma w budżecie, nie możemy trzeci czy czwarty raz wpisywać w budżecie sumy, 
która nie jest skonsumowana. Tak naprawdę nie zliczyłby wszystkich 
ministrów, posłów i aktywistów, którzy powiedzieli, że to jest kapitalny, 
najlepszy w Polsce program i właściwie to nie są duże pieniądze, ale nie 
doczekaliśmy takiej deklaracji, że skoro wy macie 7, my dajemy 7. Będę 
pierwszy jeś li dostaniemy takie pieniądze, by na sesji powiedzieć – proszę  
o zaakceptowanie tej inwestycji. To jest moje zobowiązanie wobec środowiska 
niepełnosprawnych i się z tego nie wycofuję. Tej działki nie sprzedajemy ona 
jest w fantastycznym miejscu i myślę, że doczekamy się takiej realizacji. 
Jeszcze raz dziękuję za rzeczowe podejście do spraw budżetu. Dziękuję.  
 
Radny Dariusz Kozak 
Chciałem się odnieść do autopoprawki nr 1 do budżetu na 2011 rok, mam kilka 
pytań. Po pierwsze, na początek uwaga techniczna, na str. 6 jest błąd niewielki, 
ale według mnie znaczący, powinna być ul. Zgórska zamiast Zagórskiej. Chcę 
zapytać o konkretne inwestycje. Dlaczego zostały skreślone, lub znacząco 
ograniczone środki na takie inwestycje jak: budowa szkoły podstawowej wraz z 
przedszkolem na Dąbrowie, budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych 
na ul. Bodzentyńskiej, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową 
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przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską, budowa 
ul. Łanowej, o ul. Berberysowej już pan Prezydent powiedział, ul. Gustawa 
Morcinka od ul. Sandomierskiej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Stanisława Kostki 
wymieniona przeze mnie wcześniej ul. Zgórska. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ja byłem świadkiem, że tą odpowiedź pan uzyskał na Komisji Budżetu  
i Finansów. Chce Pan ją jeszcze raz usłyszeć? W tej chwili wyszła pani 
Skarbnik, a ponieważ dotyczy to autopoprawki do budżetu, to nic nie stoi na 
przeszkodzie żebyśmy zaczęli procedować i najpierw przegłosowali 
autopoprawkę do WPF. A jak przyjdzie pani Skarbnik, to jeszcze raz panu 
powie o co chodzi. 
 
Pkt 12 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, 
 

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

 
Autopoprawka została przyjęta.  
 
Pkt 13 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Kielce na lata 2011-2015 wraz z autopoprawką. 
 

Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – braki 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/80/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011-2015. 
 
Pkt 14 
 
Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Odpowiem panu radnemu Kozakowi. Jeś li chodzi o szkołę i przedszkole na 
Dąbrowie, to sytuacja jest taka sama, jak mówiłem, bo ta szkoła jest w tej części 
Dabrowa II i trzeba ją uzbroić. Może właśnie ta szkoła będzie dobrym motywem 
do tego, żeby uzbroić szkołę, a potem dopiero będziemy myś leć o innych 
użytkownikach. Wymaga to pewnych strategicznych decyzji. Dzisiaj jest za 
wcześnie, żeby o tym mówić. O niepełnosprawnych mówiłem. Co do ul. 
Chorzowskiej, będzie przebudowa ul. Krakowskiej, ale w odwrotnej kolejności, 
więc na pewno w tym roku nie będziemy tego robić. Najprawdopodobniej 
będzie to w przyszłym roku. Ulica Łanowa to jest historia chyba ostatnich 8 lat. 
Ona zawsze była ujmowana w budżecie i zawsze była zdejmowana dlatego, że 
jest nieprzygotowana z różnych powodów. Myślę, że dopóki nie będzie dobrej 
koncepcji to nie powinniśmy tego firmować, a ja przed państwem w ciągu roku 
znowu stawiać problemu zdejmowania tej ulicy. Mam kontakty z mieszkańcami 
tej ulicy, nie wszystkim zależy na tej inwestycji itd. Ul. G. Morcinka będzie, 
dlaczego w tej chwili nie będzie nie wiem, chyba ze względów 
oszczędnościowych w kolejce stoi. To są inwestycje jednoroczne, na które my 
nie mamy pieniędzy po prostu, bo musimy ze swoich własnych podatków je 
robić, nikt nam złotówki do tego nie dokłada. Nie jest to inicjatywa lokalna,  
a każdą inicjatywę lokalną, jeś liby ci ludzie się zebrali i nawet 5, 10 % dali tych 
pieniędzy, to wtedy musimy i nigdy się nie zdarzyło, że tego nie robiliśmy. 
Krakowska jest po przetargu i zaczynamy robić tylko nie od tamtej strony, więc 
chwileczkę musimy poczekać. Ul. Św. St. Kostki – jest problem, konflikt, cześć 
społeczeństwa chce rozszerzenia, część nie chce rozszerzenia. Ja wypowiadałem 
się, że dla mnie ta aleja ma wartość sentymentalną, nie wiem czy to coś znaczy, 
ale dla mnie znaczy i jesteśmy na etapie uzgodnień z panem dyrektorem, 
musimy się spotkać z dyrekcją szkoły. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia 
jednokierunkowego ruchu i wyprowadzenie tego ruchu na ul. Mazurską. Jest 
taka szansa, ale musi być zgoda szkoły na to, żeby to przeprowadzić. Za to 
chyba rozszerzenie dwukierunkowe tej ulicy jest błędem. Na razie nie wiemy ile 
to będzie kosztować, jest na etapie koncepcyjnym, ale jeżeli to uzgodnimy to 
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wprowadzimy to w tym roku do budżetu. Ul. Zgórska – to ten sam problem jest 
- finansowy.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta 
Kielce na 2011 r. 

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

 
Autopoprawki zostały przyjęte. 
 
Pkt 15 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 
na 2011 rok wraz z autopoprawkami. 
 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/81/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
 
Pkt 16 
 
Pan Marian Kubik Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 
Zanim przedstawię Program chciałbym pana Przewodniczącego prosić o dwie 
minuty, można powiedzieć, tak prywatnie. Chciałbym serdecznie pogratulować, 
bo jeszcze nie było okazji, panu Prezydentowi Lubawskiemu wyboru na trzecią 
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kadencję, chciałbym pogratulować serdecznie wszystkim radnym, którzy zostali 
wybrani na tę kadencję, tym, którzy zostali wybrani po raz czwarty, trzeci, drugi 
oraz po raz pierwszy. To jest bardzo ważne, aby reprezentować miasto. Bardzo 
się cieszę, że dzisiaj mogłem wysłuchać debaty budżetowej. Troszeczkę 
wcześniej mnie zasmuciło to, że w tej kadencji nie będzie Komisji Sportu  
i Turystyki. Właściwie ta Komisja powstała też z wyodrębnionych Komisji, też 
była łączona z Edukacją, i właściwie wszyscy się zorientowali, że to jest dobra 
sprawa, bo dla sportu zrobiliśmy bardzo dużo. Natomiast cieszę się z tego, że  
w tej Komisji łączonej, która w tej chwili jest, tak dużo radnych się zapisało, jest 
to bardzo liczna Komisja. Myślę, więc, że skoro to jest taka liczna Komisja to 
dla sportu tez będzie można coś zrobić. Padały zarzuty, że za mało jest 
pieniędzy, ale wierząc w to, że pan Prezydent zawsze był za sportem jestem 
przekonany, że jednak te boiska przy szkołach powstaną, bo to jest podstawa. 
My się chlubimy w Kielcach sportem, bo to jest duża promocja miasta i na 
pewno ta Komisja łączona, bardzo duża Komisja będzie kontynuowała rzecz, 
którą myśmy pilnowali. W tym względzie jestem na przyszłość optymistą.  
Z uwagi na to, że pan Przewodniczący wczoraj obchodził imieniny chciałem 
złożyć serdeczne życzenia i w sprawach osobistych i rodzinnych, i przede 
wszystkim w sprawach społecznych, aby wiązać tę Radę, żeby nad tą Radą 
panować, żeby dla Miasta dużo można było zrobić. Wiem, że pan 
Przewodniczący lubi Kresy w związku z tym jako księgarz przyniosłem taką 
książkę „Podróże na Kresy”, bardzo proszę. I jeszcze długopis, aby wszystkie 
uchwały, które będzie pan podpisywał były naprawdę super dla miasta.  
Teraz do rzeczy. W imieniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych chciałbym państwu zarekomendować Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Wszelkie działania profilaktyczne 
objęte Programem zamknięte zostaną kwotą 4 200 000 zł. Uszczegółowienie 
znajdą państwo w Programie, więc nie będę tego przytaczał. Zwrócę jednak 
uwagę na główne zadania, które chcielibyśmy, aby były w przyszłym roku  
w sposób szczególny realizowane. Należą do nich: rozbudowa programu 
korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, osób 
uzależnionych, ale i nieuzależnionych. W Kielcach wzorcowo prowadzony jest 
program pomocy dla ofiar przemocy domowej. Zgłasza sie jednak coraz więcej 
sprawców przemocy, którzy chcą podjąć terapię. Posiadamy już dość dobry 
program pomocowy dla nich wymaga on jednak rozbudowania i poszerzenia. 
Rozbudowa programu profilaktyczno – socjoterapeutycznego dla wysoce 
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zagrożonej młodzieży. Chodzi tu nie tylko o młodzież z zaburzeniami  
w zachowaniu, ale również młodzież z problemami emocjonalnymi. Ponadto 
pojawiło się nowe zagrożenie związane z sięganiem przez młodzież po tzw. 
dopalacze. W mijającym roku rozpoczęliśmy szkolenia w tym zakresie 
nauczycieli kieleckich szkół. Konieczne jest jednak nie tylko ich 
kontynuowanie, ale i poszerzenie, stworzenie programu terapeutyczno – 
interwencyjnego dla uzależnionych w wieku 18 – 25 lat. Jest to w ostatnich 
latach znacznie zwiększająca się grupa, która wymaga jednak innego podejścia, 
innych metod interweniowania i terapii. Rozszerzenie systemu kontroli wraz  
z Policją i Strażą Miejską punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Na dzień dzisiejszy jest około 56 % sprzedawców żądających 
dowodu tożsamości i z tego co zauważyliśmy w tym roku, no niestety bardzo 
często się spotykaliśmy z tym przy kontrolach, że jednak sprzedawany jest ten 
alkohol nieletnim, przede wszystkim w Klubach. Te cztery zadania mają być 
zadaniami priorytetowymi w nadchodzącym 2011 roku. Dziękuję za uwagę  
i proszę o przyjecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 
 
Pytań u uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/82/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 
 
Pkt 17 
 
Pan Robert Urbański dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu. 
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29 października dokonano noweli ustawy Prawo ochrony środowiska 
wprowadzając zapis o dotacjach. Ideę tego zapisu przenosimy do naszej 
uchwały azbestowej. 
Chciałbym jeszcze, za zgodą pana Przewodniczącego, przekazać informację  
o realizacji tego Programu azbestowego w roku 2010. Otóż wzięło w nim udział 
120 mieszkańców, wydaliśmy na to 115 tys. zł, przy planie 200 tys. zł, oraz 3 
spółdzielnie mieszkaniowe, wydane 265 tys. zł przy planie 300 tys. zł.. 
 
Pytań u uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/83/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania 
polegającego na usuwaniu azbestu. 
 
Pkt 18 
 
Pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta UM uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w celu zawiązania jednoosobowej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Rada Miejska w Kielcach w 2001 roku zlikwidowała zakład budżetowy pod tą 
nazwą i powstała w ten sposób spółka miejska Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami. Dzisiaj spółka ta staje przed ogromną szansą, możliwością 
zrealizowania bardzo dużego projektu pt. „Zakład likwidacji odpadów”. 
Pieniądze na finansowanie tego zadania będą pochodziły z Funduszu Spójności, 
to jest inny fundusz niż fundusze strukturalne. Bardzo trudny fundusz, ale został 
bardzo dobrze przygotowany projekt i w najbliższym czasie prezes tej firmy 
będzie podpisywał umowę na finansowanie tego projektu. Aby mógł to uczynić 
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zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, w statucie tej spółki 
muszą być jednoznacznie przeniesione zapisy ustawy o samorządzie gminnym 
dotyczące gospodarki komunalnej. Po uchwaleniu tego projektu uchwały 
zmieniającej Wysoka Rada wprowadzi takie zmiany. Wartość tego zadania to 
prawie 200 mln zł, a 148 mln będzie pochodziło z Funduszu Spójności. 
Uważam, że uchwała jest słuszna i pozwalająca na podpisanie tej umowy. 
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. 
 
Pytań u uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/84/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego 
pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w celu zawiązania 
jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. 
 
Pkt 19 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do podejmowania uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi, ponieważ nikt nie 
zapisał się do głosu przechodzimy do głosowania. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/85/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed sądami 
administracyjnymi. 
 
Pkt 20 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Miasta Kielce. 
 
Pytań u uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 

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

 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/86/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie okreś lenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
Miasta Kielce 
 
Pkt 21 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie okreś lenia zasad przyznawania 
diet dla radnych Rady Miasta Kielce. 
 
Radny Robert Siejka 
Chciałem tylko pogratulować odwagi autorom tego projektu, bo trzeba być 
odważnym kiedy dzisiaj przyjmujemy budżet miasta, o którym wszyscy 
mówimy, że to budżet zaciskania pasa w wielu dziedzinach życia społecznego 
mieszkańców naszego miasta, kiedy dzisiaj krytykujemy i ubolewamy nad tym, 
że komunalna firma Wodociągi podnosi ceny za odprowadzanie ścieków i wodę 
ponad 40 %, to dzisiaj radni sobie przyznają większe diety. To trzeba być 
odważnym człowiekiem, żeby dzisiaj to robić. A, z drugiej strony dziwie się, że 
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po 12 latach funkcjonowania uchwały, która tak naprawdę nie budziła 
większych kontrowersji, doszliście państwo do wniosku, że trzeba ją zmienić. 
Myślę, że ona była na tyle uczciwa, sprawiedliwa, określająca również te stawki 
diet dla radnych na tej wysokości na jakiej, w mojej ocenie, Kielce powinny to 
robić. Ja do tego ręki nie przyłożę i wyborcom z tego na pewno nie będę 
tłumaczył. Na pewno będę głosował przeciw. 
 
Radna Agata Wojda 
Ja mam pytanie techniczne. W § 2 w pkt. 2 uchwała stanowi, że za nieobecność 
z konsekwencjami, czytaj: finansowymi, traktuje się nieobecność 
nieusprawiedliwioną. Czy mam rozumieć, że usprawiedliwienie nieobecności 
nie powoduje tych konsekwencji? Jeżeli tak, co możemy uznać za 
usprawiedliwienie skuteczne? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie ma nic takiego o czym pani radna tu powiedziała. Jest w ppkt. b 
opuszczenie sesji lub posiedzenia Komisji bez usprawiedliwienia. Jeżeli ktoś 
wyjdzie i będzie ta nieobecność krótsza niż połowa czasu trwania posiedzenia, 
to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli wyjdzie bez usprawiedliwienia, 
nawet jak nieobecność będzie krótsza, to znaczy, że jest nie w porządku. 
 
Radna Agata Wojda 
A co jest skutecznym usprawiedliwieniem? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
No, zgłoszenie do Przewodniczącego Komisji czy Rady. 

 
Radna Agata Wojda 
Czyli tylko poinformowanie, tak? 

 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Tak, ja przecież nie będę weryfikował pewnych rzeczy, ale wiem, że dany radny 
miał jakiś poważny powód, że musiał opuścić posiedzenie. Inaczej nawet nie 
wiem ilu radnych jest na sesji. My to wnioskujemy z ośmioletniej praktyki, 
wiemy jak to bywało. 
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Radny Jan Gierada 
Ja ad vocem do pana radnego Siejki. Oczywiście, że każda podwyżka boli, 
nawet taka, jak propozycja podniesienia diet. Spostrzeżenie takie, że przez 12 lat 
nic się nie działo jest dobrym spostrzeżeniem. Również byłoby dobrze żeby pan 
Robert Siejka zauważył, że przez 12 lat inflacja w tym kraju jest rzędu minimum 
50-55 %. A myśmy przez te 12 lat w ogóle nie podnosili. My nie podnosimy 20 
czy 30 % tylko niecałe 100 złotych. Zwracam również uwagę na to, że radni  
w dużej mierze, łącznie ze mną, część pieniędzy przekazują na różne cele 
charytatywne: dla biednych dzieci, do kościołów i innych. Pewnie, że wcale nie 
uratuje mnie 100 złotych, ale jak powiedział Przewodniczący dla higieny robił 
przerwę 10 minut, to i dla higieny można podnieść dietę. Proszę zwrócić uwagę 
jakie diety są w Sejmiku czy Powiecie. Czy sądzi pan radny Siejka, że  
w Powiecie mieli 4 sesje w grudniu, czy mocniej pracują nad wszystkimi 
elementami związanymi z pełnieniem funkcji radnego. Ja uważam, że wszyscy 
tu uczciwie pracują, nie są to wyimaginowane kwoty. Zwracam uwagę na to, że 
dzisiaj w szpitalu obojętnie którym ,jeś li, pracuje lekarz na oddziale 
ratunkowym to bierze za jedną dobę więcej, jak ja dietę przez cały miesiąc. I nie 
mam tu żadnych wyrzutów sumienia, że dostanę sto złotych więcej. Bo 
praktycznie tu nic nie zostaje, bo to już dawno inflacja zjadła. Jak 
przystępowałem osiem lat temu, to już inflacja zjadła. 
 
Radny Robert Siejka 
Ad vocem do pana radnego Gierady. Chciałem tylko przypomnieć, że dieta 
radnego to nie jest pensja, i proszę nie porównywać tego do lekarzy do innych, 
którzy mają z tego źródło utrzymania. Dieta to jest tylko zwrot pieniędzy które 
ewentualnie radny ponosi w związku z wykonywaniem swojego mandatu, czyli 
za nieobecność w pracy. I o tym pamiętajmy. A jeśli chodzi o higienę, drogi 
Janku, to mnie 1360 zł w zupełności wystarczyło żeby prowadzić higieniczny 
tryb życia przez ten cały miesiąc za tę dietę.  
 
Radny Jan Gierada 
Mnie się wydaje, że w słowach kolegi jest troszkę takiej demagogii  
i złośliwości. Jestem przekonany, że gdyby kolega był przewodniczącym jakiejś 
komisji lub wiceprzewodniczącym Rady Miasta, raczej by tych słów nie mówił. 
Kolega nie rozumie co ja mówię, porównać dietę do pracy. Dieta jest również 
moją pracą. 
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Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 
Odniosę się również do kwestii technicznych dla jasności sytuacji, bo lubię takie 
sytuacje, gdy wszystko jest klarowne. To oznacza, że jeżeli radny nie będzie 
powyżej 50 % czasu na Komisji tudzież sesji, nieważne czy będzie miał 
usprawiedliwienie czy nie, kara finansowa jego również dotyczy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie dotyczy.  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 
Czyli jeżeli będzie miał usprawiedliwienie jakieś ważne to znaczy, że kary nie 
dostanie? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Dokładnie. 
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 
To ja bym się chciała spytać co to jest w takim razie usprawiedliwienie 
skuteczne. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie ma tutaj takiego stwierdzenia ani skutecznego usprawiedliwienia, tylko 
pisze usprawiedliwienia. Myślę, że to jest zrozumiałe. Sumując powiem jeszcze 
jedną rzecz. Propozycje wysokości diet zawarte w uchwale nie powodują 
zwiększenia budżetu założonego na 2011 rok, i ten budżet jeś li chodzi o Radę 
jest identyczny jak budżet 2010 roku. Żeby, więc nie było tutaj żadnej jazdy bez 
trzymanki. To jedna rzecz. A druga – zapis paragrafu 3 ust. 4 mówi wyraźnie : 
„radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części 
diety lub o przeznaczeniu jej na wskazany przez siebie cel.” Jeżeli komuś by 
uwierało te sto złotych, które mu próbujemy podnosić, to może równie dobrze 
ich nie przyjąć lub też przekazać na inny cel. Przechodzimy do głosowania. 

 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – 2 
Wstrzymało się  – 2 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr V/87/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie okreś lenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Kielce. 
 

Pkt. 22 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Alicja Obara, 
2. Stanisław Góźdź, 
3. Jerzy Pyrek 

 
 
Pkt. 23 
 
Radny Stanisław Góźdź 
W uzupełnieniu interpelacji radnego Pyrka chciałbym zwrócić uwagę, że tym 
miejscem Na Stadionie do narciarstwa biegowego to jest tor tzw. koński, i tak 
się składa, że w zimie to jest krótki okres czasu i problem oświetlenia 
”końskiego toru”, ja już w poprzedniej kadencji podnosiłem. Składałem 
interpelację i tłumaczenie przepisami ochrony środowiska nie przekonują mnie. 
Bo wtedy można by po pracy rzeczywiście wykorzystać ten teren dla rekreacji. 
Wnoszę, więc o rozważenie ponowne oświetlenia „końskiego toru”. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Przed zamknięciem obrad chciałbym do państwa jedno słowo skierować. 
Dziękuję wszystkim urzędnikom, panu Prezydentowi i wszystkim państwu za 
pracę w 2010 roku, której podsumowaniem jest dzisiejsza sesja i głosowanie 
jednomyś lne wszystkich radnych nad budżetem. Dla mnie to jest osobista 
satysfakcja. Dziękując państwu za to, po zakończonym posiedzeniu na sali 
sesyjnej zapraszam wszystkich, ponieważ uchwaliliśmy budżet, to podzielimy 
teraz ten budżet – tort jest symboliczny, i każdego zapraszam żeby uszczknął  
z tego tortu - budżetu coś dla siebie, coś dla ciała i ducha również. 
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Pkt  24 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam V sesję Rady Miasta Kielce  
w dniu 30 grudnia 2010 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 

 
Małgorzata Gała       Tomasz Bogucki 

 
 
 
 


