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Protokół Nr VIII/2011 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 17 marca 2011 roku, w godz. 10.00-14.00, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Otwieram 8 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 17 marca 2011 roku. Witam panie 
i panów Radnych. Witam zastępców Prezydenta Miasta, panią Skarbnik, pana 
Sekretarza a także Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz szefów 
podległych Miastu jednostek. Serdecznie witam panie i panów dziennikarzy 
lokalnych mediów. W sposób szczególny witam pana Jana Główkę, Dyrektora 
Muzeum Miasta Kielce a także pana Pawła Wolańczyka, autora biografii 
Prezydenta Stefana Artwińskiego. Witamy także wśród nas, pana Leszka 
Bukowskiego, szefa kieleckiego IPN-u oraz pana Marka Jończyka, autora 
publikacji, która dzisiaj będzie promowana. Szczególnie ciepło i serdecznie 
witam uczniów wraz z panią Dyrektor Szkoły imienia Prezydenta Stefana 
Artwińskiego, panią Wiesławę Ciszek. Serdecznie witamy.  
 
Do pkt 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
uzgodniony 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 dzisiejszą sesją 
wpłynął od pana Prezydenta wniosek o wycofanie z porządku obrad 
następujących projektów uchwał: 
− zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego 

bezdomności zwierząt; 
− w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ul. Kusocińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy. 
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Głosowanie wniosków o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
 
I.  Głosowanie wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego 
bezdomności zwierząt. 
 
Za   – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
II.  Głosowanie wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 
Za   – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Dziś w porządku obrad jest uchwała mówiąca o podjęciu przez miasto emisji 
obligacji miejskich. Chciałabym, abyśmy taką decyzję mieli szansę podjąć po 
szerokiej dyskusji również na sesji, ale przede wszystkim w obecności 
najważniejszego z przedstawicieli władzy wykonawczej, Prezydenta Miasta 
Kielce Wojciecha Lubawskiego. Dzisiaj go nie ma, ponieważ pełni inne 
obowiązki, reprezentując Miasto Kielce poza granicami państwa. Moja 
propozycja jest taka, abyśmy dzisiaj, świadomie, może po krótkiej dyskusji, 
przesunęli rozmowę na temat tej uchwały, na kolejną sesję, kiedy będzie obecny 
Prezydent Wojciech Lubawski. Proszę o rozważenie mojej propozycji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
W czasie, gdy pytałem czy są inne wnioski do porządku obrad, nikt się nie 
zgłaszał. Zakończyliśmy głosowanie wniosków. Teraz przystępujemy do 
przegłosowanie porządku obrad. Trudno mi teraz wracać do zamkniętej już 
części obrad. 
Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany.  
 
Głosowanie: 
Za   – 16 
Przeciw   – 3 
Wstrzymało się  – 3 
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Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Prezentacja książki „Stefan Artwiński” autorstwa Pawła Wolańczyka oraz 

albumu dokumentacyjnego „Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach 
Kielecczyzny. W 70 rocznicę ludobójstwa” autorstwa Marka Jończyka. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 
17 lutego 2011 r. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej 

w Kielcach za II półrocze 2010 roku. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok (projekt Nr 1); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok (projekt Nr 2); 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011-2015; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego; 

5) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu; 

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

7) w sprawie okreś lenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2011 r.; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 
Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł 
dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia; 

10) w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach niektórych urządzeń znajdujących się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sitkówce; 

11) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych; 
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12) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 1, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

13) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

14) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 3, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

15) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 4, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

16) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 5 znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

17) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 6, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

18) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 7, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

19) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 8, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

20) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 9, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; 

21) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Gomółki; 

22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 
ul. Sukowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy; 

23) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ul. Transportowców oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy; 

24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Magazynowej; 

25) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 
w Kielcach przy ulicy Pakosz I; 

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

27) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – 
OBSZAR V.9.1 – łącznik pomiędzy ul. Krakowską a ul. Łopuszniańską” 
na obszarze Miasta Kielce. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Sprawy różne i wolne wnioski.  
11. Zamknięcie obrad. 
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Do pkt. 3 
 
Dyrektor Muzeum Historii Kielc Jan Główka 
Muzeum Historii Kielc, poza swoją działalnością ekspozycyjną i edukacyjną, 
prowadzi także działalność wydawniczą. Bardzo krótko chciałem powiedzieć 
o tym, co w ostatnim czasie Muzeum wydało. W serii „Biografie Kieleckie”, 
wydaliśmy dwie pozycje. Pierwsza to książka, która za chwilę będzie omawiana 
przez Pawła Wolańczyka, Biografia ostatniego Prezydenta Kielc 
II Rzeczpospolitej Stefana Artwińskiego. Druga książka z tej serii, to biografia 
Antoniego Hedy – Szarego. Osoby zasłużonej dla Kielc i regionu, szczególnie 
ostatnim aktem, właściwie rozpoczynającym nowy etap w dziejach naszego 
miasta, mam tu na myśli wyzwolenie więźniów z aresztu ś ledczego, z więzienia 
kieleckiego w 1945 roku. Poza tym, chciałem państwu przedstawić kolejną 
pozycję, autorstwa Cezarego Jastrzębskiego, Konrada Otwinowskiego 
i Magdaleny Otwinowskiej: „Miejsca pamięci narodowej w Kielcach”. Jest to 
duże wydawnictwo, które obejmuje 208 miejsc. 208 tablic, mogił, pomników. 
Wszystkie te miejsca zostały przez autorów zinwentaryzowane. Książka została 
wydana w nakładzie 300 egzemplarzy. Jest to ukoronowanie działalności 
inwentaryzacyjnej, którą na zlecenie miasta, autorzy prowadzili od kilku lat. 
Wreszcie udało nam się ją wydać. Wszystkie te wydawnictwa są dostępne 
w Muzeum Historii Kielc. Są także dostępne na naszym stoisku, które dzięki 
uprzejmości państwa, mogliśmy tu, przed salą obrad zainstalować. Dziękuję 
uprzejmie i zachęcam do lektury.  
 
Paweł Wolańczyk 
Szanowni Państwo. Chciałem podziękować za to, że dano mi możliwość 
przypomnienia sylwetki Stefana Artwińskiego i przekazania, w krótkich 
słowach, ustaleń, które znalazły się w książce. Artwiński znany jest przede 
wszystkim jako ostatni Prezydent Kielc, przed drugą wojną światową, który na 
pamięć i miano bohatera, zasłużył sobie swoją postawą w pierwszych dniach 
okupacji, kiedy pozostał w mieście, kiedy odmówił ewakuacji. Zaczął 
organizować siatkę konspiracyjną w mieście. Mniej znane są początki kariery 
Artwińskiego. Początki kariery społecznej, samorządowej i politycznej. 
Artwiński, działalność rozpoczął na początku XX wieku, kiedy kandydował do 
Zgromadzenia Gubernialnego. Później z tego zgromadzenia obierano Posłów do 
Dumy Rosyjskiej. Dostał wtedy mało głosów, ale w 1916 roku zasiadł w ławach 
Kieleckiej Rady Miejskiej. Rok później organizował lokalne koło Partii 
Niezawisłości Narodowej. W dwudziestoleciu międzywojennym, był między 
innymi wieloletnim prezesem Okręgowego Związku Strzeleckiego. 
Organizował marsze szlakiem Kadrowej. Jego wielostronna działalność stała się 
znakomitą trampoliną do objęcia stanowiska Prezydenta Kielc, które objął, 
kiedy miał już ponad siedemdziesiąt lat. Tą, prawie czterdziestoletnią karierę 
Artwińskiego, od początku XX wieku, do 1939 roku, starałem się 
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zrekonstruować. Starałem się pokazać Artwińskiego jako postać, która bez 
wątpienia zasługuje na szacunek, który zyskał swoimi sukcesami, jakie odniósł 
jako Prezydent Kielc, jako obywatel, któremu zależało na dobru Miasta. Dobro 
to stawiał wyżej niż swoje osobiste bezpieczeństwo. Też starałem się pokazać 
Artwińskiego jako człowieka, który popełniał błędy, który wchodził w konflikty 
ze współpracownikami, który wchodził w konflikty z dziennikarzami, któremu 
nie do końca ułożyło się życie rodzinne. Wiele miejsca poświęciłem działalności 
Artwińskiego w latach 1916-1921, kiedy sprawował obowiązki radnego. Była to 
Rada Miejska, wyłoniona po ponad pięćdziesięcioletniej przerwie. Działała 
w ostatnich latach pierwszej wojny światowej i w pierwszych latach 
niepodległości. Czasy bardzo trudne, kiedy wojna spowodowała w Kielcach 
epidemię tyfusu, kiedy zdarzały się przypadki śmierci głodowej. Artwiński 
w tym czasie dał się poznać jako aktywny radny, który wielokrotnie domagał się 
przyznania jak największych sum na pomoc najbardziej potrzebującym, na 
roboty publiczne, także na pomoc dla rodzącego się państwa. Oczywiście były 
to słuszne postulaty, bo miały służyć pomocy ludziom. Artwiński spotykał się 
też z oskarżeniami innych radnych, którzy mówili, że radny traktuje budżet jak 
worek bez dna i niektóre jego wystąpienia są populistyczne. Artwiński wszedł 
wtedy w konflikt z dziennikarzem Gazety Kieleckiej, którego oskarżył o to, że 
niedokładnie przedstawia jego wystąpienia. Konflikt zakończył się 
skierowaniem wniosku do sądu o zniesławienie. Później, w latach trzydziestych, 
nie do pomyślenia już było, żeby Artwiński wysyłał tego typu deklaracje, żeby 
wchodził w spory z prasą. Był zupełnie innym politykiem i takim właśnie go 
zapamiętano, jako osobę wielkiej kultury osobistej i wielkiego opanowania. 
Starałem się także zweryfikować niektóre poglądy o życiu Artwińskiego. 
Okazało się na przykład, że Artwiński nie sprawował funkcji Senatora. Między 
innymi taka funkcja została umieszczona na płycie nagrobnej w 1989 roku. 
Trudno powiedzieć skąd wzięło się to przekonanie. W latach trzydziestych, 
wybory do Senatu były dwustopniowe. Artwiński znalazł się w Wojewódzkim 
Kolegium Wyborczym, z którego później wybierano Senatora. Być może został 
zastępcą Senatora. Być może w niektórych sytuacjach zwracano się do niego 
grzecznościowo „Panie Senatorze”. Później po wielu latach, zwykła grzeczność 
zmieniła się w fakt historyczny. Udało się także znaleźć wiele nowych 
informacji, dotyczących rodziny Artwińskiego. Jego syna Eugeniusza, który 
w latach trzydziestych był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Informacje dotyczące obu córek Artwińskiego. 
Chciałem tutaj podziękować pani Ewie Łęk-Noculi, której upór i konsekwencja 
pozwoliły na dotarcie do wielu tego typu informacji.  
Mam nadzieję, że moja książka spotka się z przychylnym odzewem, z dobrym 
przyjęciem.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Przed kolejną prezentacją, przypomnę państwu, że dokładnie sześć lat temu, 
17 marca, na tej sali, otworzyliśmy wystawę poświęconą mieszkańcom Kielc, 
którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie. Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po 
sześciu latach, ta wystawa kiełkuje również tą publikacją.  
 
Marek Jończyk 
Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za możliwość 
zaprezentowania najnowszej publikacji dotyczącej Zbrodni Katyńskiej na 
mieszkańcach kielecczyzny. Pozwolą państwo, że w kilku słowach przybliżę tą 
tematykę, to co znalazło się w albumie dokumentacyjnym. Pomysł pracy nad tą 
publikacją zrodził się jesienią 2007 roku. Był to pomysł osoby już nieżyjącej. 
Świętej pamięci Janusza Kurtyki, który zainicjował bardzo szeroko program 
realizacji tego typu przedsięwzięć, upamiętniających Zbrodnię Katyńską i ofiary 
Zbrodni Katyńskiej. Również na gruncie kieleckim, podjęliśmy kwerendę, 
starania ku stworzeniu tej książki. Zaowocowało to właśnie tym albumem. 
Główne treści postaram się państwu zaprezentować w prezentacji 
multimedialnej.  
(Pan Marek Jończyk przestawił prezentację multimedialną) 
 
 

Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny 
Album dokumentacyjny 

 
23 VIII 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow, III Rzesza i ZSRR podzieli ły 
Europę Środkowo – Wschodnią na strefy wpływów. Po agresjach z 1 i  17 IX oraz 
podpisaniu traktatu z 28 IX 1939 r. państwa te dokonały rozbioru Polski. Pod 
okupacją sowiecką znalazło się 52% powierzchni II Rzeczpospolitej. 

  

Pakt Ribbentrop – Mołotow 
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Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. 

 
  

Współpraca sowiecko – niemiecka, 
wrzesień 1939 r. 

 
  

Współpraca sowiecko – niemiecka, 
wrzesień 1939 

 
 

 
We wrześniu 1939 r. do niewoli sowieckiej dostało się ok. 250 tys. polskich 
żołnierzy, w tym kilkanaście tysięcy oficerów. Większość z nich wraz z kilkoma 
tysiącami funkcjonariuszy PP, SW, KOP, SG oraz cywilami została w listopadzie 
1939 r. osadzona w obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 
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Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej 

 
  

Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej 

 
  

 
5 III 1940 r. na mocy decyzji podjętej przez członków Biura Poli tycznego sowieckiej 
partii komunistycznej, m.in. J. Stalina, W. Mołotowa, K. Woroszyłowa i Ł. Berii 
skazano na śmierć: 

- 14 736 jeńców obozów specjalnych 
- 11 000 więźniów polskich  

osadzonych w więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy 
 

  

Decyzja z 5 III 1940 r. 
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Wasilij Błochin. Jeden z katów. 
Mordował Polaków w siedzibie 

NKWD w Kalininie. 

 
  

Willa NKWD w Katyniu 

 
  
 
Równocześnie 13 IV 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły masową deportację 
około 61 000 członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej do Kazachstanu i innych 
rejonów Związku Sowieckiego. Większość z nich nigdy nie wróciła do Polski. 
13 IV 1943 r. Radio Berlin nadało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich 
oficerów zamordowanych przez bolszewików. Wkrótce rozpoczęły się ekshumacje. 
Sowieci odpowiedzialnością za zbrodnię próbowali obciążyć Niemców. Rozpoczą ł 
się trwający pół wieku okres kłamstwa katyńskiego.  
 
  

Groby pomordowanych, 
Katyń 1943 r. 
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Groby pomordowanych, 
Katyń 1943 r. 

 
  

Groby pomordowanych, 
Katyń 1943 r. 

 
  

Zwłoki majora WP, Katyń 1943 r. 

 
  

Ekshumowane ciała, Katyń 1943 r. 
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Skrępowane ręce zamordowanego 

 
  

Ekshumowane szczątki majora WP, 
Katyń 1943 r. 

 
 
 

 

Według ujawnionych dokumentów sowieckich, wiosną 1940 r. zamordowano co 
najmniej 21 857 obywateli polskich 

- w Katyniu – 4421 
- w Charkowie – 3820 
- w Kalininie – 6311 
- na Białorusi – 3870 
- na Ukrainie – 3435 

Miejsca sadzenia Polaków, miejsca kaźni i pochówków oraz wybrane sylwetki ofiar 
zbrodni z Kielecczyzny 
 
Według aktualnych danych 2354 osoby, czyli 11% pomordowanych to osoby 
z przedwojennego województwa kieleckiego, m.in.: 

-736 funkcjonariuszy PP i SW 
- 700 urzędników 
- 314 zawodowych oficerów WP 
- 313 nauczycieli 
- 118 inżynierów 
- 88 lekarzy 

oraz zmienianie, prawnicy, leśnicy, księża. 
Mieszkańców Kielecczyzny mordowano we wszystkich miejscach kaźni: 

- w Katyniu – 609 
- w Kalininie – 702 
- w Charkowie – 386 
- na Białorusi i Ukrainie – 657 
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Monastyr w Kozielsku 

 
  

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu 
 

 
  

Polski Cmentarz Wojenny Katyń 

 
  

Eugeniusz Budzyński.  
Naczelny lekarz w Państwowym 
Zakładzie Zdrojowym w Busku-

Zdroju. 
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Władysław Dachowski.  
Nauczyciel z Kaliny Wielkiej.  

Absolwent Seminarium 
Nauczycielskiego w Kielcach 

 
  

Władysław Marian Leydo. 
 Lekarz w Ubezpieczalni Społecznej i 

w Szpitalu Św. Aleksandra w 
Kielcach. 

 
   

Jan Bernard Rejecki.  
Oficer WP z Końskich. Pilot w 3 Pułku 

Lotniczym w Poznaniu. Sportowiec, 
lekkoatleta. Mistrz Polski w skoku w 

dal. 
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Bolesław Toporski.  
Urzędnik z Kielc. Kancelista Wydziału 

Administracyjnego w Zarządzie 
Miasta w Kielcach. 

 
  

Monastyr w Ostaszkowie 

 
  

Dawna siedziba NKWD w Kalininie – 
Twerze 

 
  

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje 
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Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje 

 
  

Stanisław Przeradowski. 
Funkcjonariusz PP. Komendant 
Komisariatu Policji w Kielcach. 

 
  

List napisany do Stanisława 
Przeradowskiego przez córkę 
Wiesławę w grudniu 1939 r. 

Odnaleziony w lipcu 1995 r. podczas 
ekshumacji w Miednoje. 
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Eliasz Szpilczak. Policjant z Urzędu 
Śledczego i Komisariatu Policji w 

Kielcach. Specjalista daktyloskopii. 

 
  

Antoni Mielczarek. Policjant 
z Posterunków w Kielcach 

i Suchedniowie. 

 
  

Franciszek Pawełczyk. Policjant z 
Posterunków w Białogonie 

i Niewachlowie 

 
  

Henryk Tomaszewski. Policjant z 
Komendy Powiatowej Policji 

w Kielcach 
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Monastyr w Starobielsku 

 
  

Dawna siedziba NKWD w Charkowie 

 
  

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu, 
Charków – Piatchiatki 

 
  

Jan Blichiewicz. Oficer WP z Buska-
Zdroju. Pracownik Linii Żeglugowych 

Gdynia – Ameryka. 
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Zygmunt Gajda. Oficer WP, 
rezerwista. Urzędnik, kancelista z 

Jędrzejowa. 

 
  

Edward Jan Lulko. Nauczyciel 
z Kielc. Dyrektor Szkoły Powsz. w 

Bolminie. 

 
  

Kuropaty k. Mińska 

 
  

Leon Onyszkiewicz. Oficer rezerwy. 
Nauczyciel w Gimnazjum Św. 
Stanisława Kostki w Kielcach. 
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Bykownia k. Kijowa 

 
  

Franciszek Ciśniewicz. Nauczyciel. 
Dyrektor Szkoły Powszechnej w 

Toporowie. 

 
  

Jan Paweł Płoski. Kapitan WP 
z Kielc. Oficer łączności. 

 
 
W albumie zaprezentowano jedynie 90 sylwetek. 24 z nich to więźniowie 
Kozielska zamordowani w Katyniu. 16 więźniowie Starobielska, zmordowani 
w Charkowie. 46 to więźniowie Ostaszkowa, zamordowani w Kalininie 
i Miednoje. Wśród tej grupy jest również czterech żołnierzy z tak zwanej 
ukraińskiej i białoruskiej listy katyńskiej. W książce, na tyle na ile to było 
dzisiaj możliwe, na ile dysponujemy archiwaliami, znalazły się informacje 
traktujące o tych osobach, ich noty biograficzne. Zostało to wszystko 
uzupełnione materiałem ikonograficznym, fotografiami, dokumentami. Moją 
intencją było pokazanie tych ludzi jako osoby z ambicjami, z osiągnięciami. 
Osoby, które w sposób już znaczny, bardzo istotny zapisały się w historii 
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naszego miasta i regionu. Osoby, które zostały zamordowane, które mogły 
jeszcze bardzo wiele zrobić. Chciałem ich w pewien sposób, jeśli można takiego 
terminu użyć, ożywić. Ta książka jest zwłaszcza adresowana do młodych ludzi, 
którzy bardzo często sprowadzają Zbrodnię Katyńską do liczb, cyfr, procentów. 
Naszą intencją było pokazanie ich jako ludzi żyjących. Ludzi z ambicjami. 
Oczywiście nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby to był pierwszy krok. Żeby ta 
publikacja stała się pierwszym krokiem w drodze upamiętniania kolejnych ofiar. 
Jak państwo widzą, do zrobienia jest bardzo wiele. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Proponuję, żebyśmy w tej chwili, uczcili minutą ciszy ofiary Zbrodni 
Katyńskiej. 
(Rada Miasta Kielce uczciła minutą ciszy ofiary Zbrodni Katyńskiej) 
 
Do pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 lutego 2011 roku. 
Informuję państwa, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł żadnych 
uwag. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr VII/2011  z sesji 
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 lutego 2011 r. 
 
Do pkt. 5 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
 
Informuję, że na moje ręce wpłynęło Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce za 2010 rok. Sprawozdanie jest do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
Do wglądu jest również Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 
Rady Miejskiej w Kielcach za II półrocze 2010 roku. Dotyczy ono gospodarki 
nieruchomościami. 
Drużyna Radnych, zajęła zaszczytne czwarte miejsce w turnieju halowej piłki 
nożnej w składzie Agata Wojda, Władysław Burzawa, Jarosław Karyś, Wiesław 
Koza, Tadeusz Kozior, Oleg Magdziarz i Robert Siejka. (Radni otrzymali 
pamiątkowe upominki) 
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Między 3 a 4 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Miast Polskich, 
na którym udzielone zostało absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku 
Miasta Polskich oraz wybrano nowe władze. Prezesem Związku Miast Polskich 
został ponownie Prezydent Poznania pan Ryszard Grobelny. Województwo 
Świętokrzyskie w 25 osobowym zarządzie reprezentuje Prezydent Ostrowca 
Świętokrzyskiego pan Jarosław Wilczyński.  
Informuję, że interpelacje między sesjami złożyli Radni: Witold Borowiec, 
Dariusz Kozak, Tadeusz Kozior i Renata Wicha. 
 
Do pkt. 6 
 
Zastępca Prezydenta Andrzej Sygut, przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta: 
 

„INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 17 lutego 2011 r. do 17 marca 2011 r.) 
 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 17 lutego 2011 
roku wydałem: 

 
I.  29 zarządzeń dotyczących: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2011 
rok – Nr 60/2011, Nr 70/2011, 

2) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 rok – 
Nr 59/2011, Nr 61/2011, Nr 71/2011, 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 
2011-2015 – Nr 72/2010,, 

4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań 
publicznych miasta: 
a) na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz 
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert 
– Nr 56/2001, 

b) zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innych podmiotom oraz powołania Komisji 
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – Nr 74/2011, 

5) ustalenia cennika opłat za przyjmowanie odpadów na składowisku 
w Promniku –Nr 57/2011, 

6) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
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administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kielcach – Nr 73/2010 

7) wykonywania czynności kancelaryjnych określających w instrukcji 
kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji – Nr 62/2011, 

8) w sprawie powołania Komisji: 
a) egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień 

nauczyciela mianowanego – Nr 63/2011, Nr 64/2011, Nr 79/2011, 84/2011, 
b) do oceny i wyboru ofert dotyczących kupna przez Gminę Kielce 

lokali mieszkalnych na rynku wtórnym – Nr 80/2011, 
c) do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych 

za osiągnięte wyniki w roku 2010 – Nr 81/2011, 
d) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Kielce – 

Nr 77/2011, 
9) sposobu przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków 
rolniczych – Nr 69/2011, 

10) przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte 
w sporcie w roku 2010 – Nr 76/2011, 

11) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu 
Dróg w Kielcach – Nr 78/2011, 

12) wydzierżawienia gruntu położonego: 
a) w Grabowcu, gmina Chmielnik – Nr 58/2011, Nr 66/2011, 
b) w Lisowie, gmina Morawica – Nr 67/2011, 
c) w Kielcach: 

• przy ulicy Piekoszowskiej – Nr 65/2011, 
• przy ulicy Ściegiennego – Nr 68/2011, 
• przy ulicy 1-go Maja – Nr 75/2011, Nr 83/2011, 
• przy ulicy Sandomierskiej – Nr 82/2011 

II.  7 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 
Miasta.  

III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów uchwał Rady 
Miasta.” 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, proszę 
o przekazanie Prezydentowi, jako Przewodniczącemu tej Komisji, że od 
początku kadencji, nie odbyło się żadne posiedzenie tej Komisji. Proszę 
o zwołanie chociażby jednego posiedzenia.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Jest zaplanowane takie posiedzenie. Prezydent jest nieobecny, ale rozmawiałem 
z nim przed wyjazdem i mówił mi, że zarządzenie zostało napisane i wszyscy 
członkowie Komisji będą powiadomieni.  
 
Do pkt. 7 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Jak informowałem Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/423/2004 Rady 
Miejskiej w Kielcach za II półrocze 2010 roku jest do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej.  
 
Do pkt. 8.1 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
(projekt Nr 1). 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie planu dochodów budżetu 
Miasta na rok 2011 o kwotę 4.616.362 zł. Składać się na to będzie:  

− zwiększenie planu dochodów bieżących o 607.628 zł 
− zwiększenie planu dochodów majątkowych o 4.008.734 zł 

Spowoduje równie zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o 7.761.036 zł, 
na co złoży się zwiększenie planu wydatków bieżących o 3.023.128 zł oraz 
zwiększenie planu wydatków majątkowych o 4.737.908 zł.  
Przyjęcie tego projektu spowoduje również zmiany w zadaniach inwestycyjnych 
rocznych na 2011 rok oraz dokonanie zmian w limitach wydatków na 
wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2011 
roku. 
Najważniejsze zapisy tego projektu uchwały są następujące: 
Proponujemy zwiększenie po stronie dochodów i wydatków majątkowych 
miasta planu budżetu o kwotę 3.604.000 zł i są to środki, które zostały nam 
przydzielone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w ramach wieloletniego programu „Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych 2008-2011”. Środki proponujemy wykorzystać na zadania pod 
nazwami: 

− Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Kielcach – 
1.500.000 zł  

− Przebudowa i rozbudowa ulicy 1 Maja, na odcinku od ulicy Pawiej do 
ulicy Łódzkiej – 2.104.000 zł 

Ponadto, z tego samego powodu, czyli przydzielenia nam środków z Programu 
operacyjnego Innowacyjna gospodarka, proponujemy zwiększyć plan dochodów 
i wydatków bieżących o kwotę 175.000 zł na realizację projektu „Audyt 
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marketingowy młodej firmy”. Będzie to projekt realizowany przez Kielecki Park 
Technologiczny. 
Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących jest konieczne z uwagi na 
to, że przyznano nam środki – 102.986 zł na realizację projektu „Ochrona 
środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim”. Odbywać się to 
będzie w ramach „Programu Leonardo da Vinci, uczenie się przez całe życie”.  
Ponadto, z powodu dodatkowych dochodów, jakie zanotowano w domach 
pomocy społecznej przy ul. Jagiellońskiej i przy ul. Tarnowskiej należy te 
dochody zwiększyć, łącznie o kwotę 273.433 zł i proponujemy przeznaczyć je 
na wydatki bieżące tych dwóch domów pomocy społecznej. 
Proponujemy zwiększyć plan przychodów o kwotę 2.663.552 zł, są to tzw. 
wolne środki na rachunku Miasta z roku 2010. Proponujemy przeznaczyć te 
środki na: 

− Wkład własny w remont ulicy Sandomierskiej – 2.000.000 zł, w związku 
z tym, że drugie 2.000.000 zł, jako 50% zostało nam przyznane przez 
Ministerstwo Infrastruktury.  

− W ramach programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Kielc od 
55 roku życia, proponujemy przywrócić 330.000 zł. 

− Proponujemy przywrócić 20.000 zł jako dotacje celowe dla organizacji 
pozarządowych.  

− 214.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska. 
− 64.000 na wydatki bieżące. 
− Pozostałą kwotę na wydatki majątkowe. 

Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o 3.300.000 
zł na zadanie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28, 
ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki te byłyby 
przeznaczone na modernizację budynku wraz z przystosowaniem go do 
pełnienia dodatkowych funkcji: przedszkole, świetlica środowiskowa, 
biblioteka. Środki na ten cel, proponujemy pozyskać ze zwiększenia planu 
dochodów majątkowych o 327.069 zł. Jest to refundacja poniesionych 
wydatków na realizację projektów finansowanych pieniędzmi unijnymi. Poprzez 
zmniejszenie planu rozchodów o 481.122 zł, jest to umorzenie pożyczki, jaką 
otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałą 
kwotę 2.000.000 zł proponujemy pozyskać z zadania inwestycyjnego: Geopark 
Kielce, Centrum Geoedukacji, w związku z tym, że przesuwa się w czasie 
realizacja tego zadania i można wykorzystać środki, które były przeznaczone na 
to zadanie w tym roku. Pozostała część – 491.809 zł proponujemy pozyskać 
z oszczędności, jakie pozostały w wyniku przetargu na realizację zadania: 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Złota Jesień” u zbiegu ulic 
Leszczyńskiej i Wiejskiej. 
To są najważniejsze zapisy projektu uchwały. 
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Radny Dariusz Kozak 
Chciałem zapytać o jedną sprawę, o którą pytałem na Komisji Budżetu 
i Finansów. Uzyskałem odpowiedź od Przewodniczącego Komisji, ale 
chciałbym żeby odpowiedź się znalazła w protokole. I żeby odpowiedziała 
osoba kompetentna. Chodzi o część dotyczącą zwiększenia planów 
majątkowych o kwotę 3.300.000 na modernizację budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ulicy Górniczej. Konkretnie chce zapytać o kompleks 
obiektów sportowych. Moje pytanie jest takie: czy w tym kompleksie znajdzie 
się boisko do piłki nożnej? Powiem jeszcze dlaczego pytam. Ponieważ wynikły 
kilka razy nieporozumienia przy ulicy Wikaryjskiej i Toporowskiego, gdyż 
wybudowaliśmy fajne boiska, ale nie było pewności czy będzie można grać na 
nich w piłkę nożną, stąd moje pytanie.  
 
Dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji Bernard Oziębły 
Przy szkole, przy ulicy Górniczej powstanie boisko wielofunkcyjne, na którym 
będzie można grać w piłkę nożną jak również w koszykówkę. Na tym boisku 
zlokalizowaliśmy jeszcze dwa boiska do koszykówki. Jest to boisko 
wielofunkcyjne. Obok powstanie jeszcze boisko do piłki siatkowej i będzie 
można na nim grać również w tenisa.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/132/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 
rok. 
 
Do pkt. 8.2 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
(projekt Nr 2) 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie planu dochodów 
majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3.932.162 zł 
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 5.014.059 zł i zwiększenie planu 
przychodów o 1.081.897 zł. 
Jak państwo się pewnie już zapoznali z zapisami projektu uchwały nr 2, jest to 
uaktualnienie faktycznie poniesionych wydatków do 31 grudnia 2010 roku na 
wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz dostosowanie planu 
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wydatków do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez 
wykonawców robót. Jest to kosmetyka, zrobiona na tym planie po to, żebyśmy 
wszyscy mogli na bieżąco korzystać z jak najbardziej aktualnych danych 
i informacji, jakie te zadania zawierają.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 
rok. 
 
Do pkt. 8.3 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011-2015. 
W związku ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi podjętymi uchwałami, 
zmieniającymi plan budżetu na 2011 rok, zachodzi potrzeba wprowadzenia 
zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z tym, że 
dokonaliśmy zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz deficytu Miasta.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/134/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011-2015. 
 
Do pkt. 8.4 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 



 28 

W związku z tym, że zmieniły się terminy realizacji niektórych zadań 
inwestycyjnych, zmieniły się również kwoty wydatków zaplanowanych na lata 
2011-2013, w wyniku uchwał podjętych przez państwo. Istnieje potrzeba 
przyjęcia również zmian w wieloletnim kredycie inwestycyjnym, w związku 
z tym, że zmienią się wielkości transz, niezbędne do sfinansowania wydatków, 
jakie w ramach wkładu własnego musimy zrealizować. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/135/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Do pkt. 8.5 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
O tym, że przyjdzie taki moment, w którym będziemy proponować państwu 
podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, zapowiadaliśmy 
i jest to zapisane w uchwale budżetowej Miasta na 2011 rok. Proponujemy 
dzisiaj podjęcie takiej uchwały, która polega na akceptacji przez państwo emisji 
obligacji komunalnych naszego Miasta na kwotę 86.134.000 zł. W projekcie 
uchwały zawarte są właściwie wszystkie zapisy, jakie później przeniesiemy do 
umowy z bankiem, który taką emisję obligacji będzie przeprowadzał. Chcemy, 
żeby Miasto wyemitowało 86.134 sztuki obligacji o nominalnej wartości 
1000 zł. Serii byłoby 13. Wielkości serii są zapowiedziane w uchwale. Pierwszy 
wykup obligacji planowalibyśmy po upływie trzech lat, czyli w roku 2014. 
Trwało by to przez lat piętnaście, do roku 2026. W każdym z tych lat, 
w zasadzie wykup byłby w innej wysokości.  
Robimy to po to, żeby zrestrukturyzować zadłużenie, jakie jest na dzień 
dzisiejszy. W 2009 roku, podpisaliśmy umowy z bankami na obsługę deficytu 
Miasta. Wtedy kredyty bankowe były bardzo drogie. Z racji kryzysu jaki 
panował na świecie, marże były wysokie i w umowach, które były wtedy 
najmniejsze, najbardziej efektywne kosztowo i które podpisaliśmy, marża 
wynosi 2,5%. Dzisiaj jesteśmy przekonani o tym, jesteśmy pewni, że ta emisja 
pozwoli nam spłacić te kredyty jednorazowo, taka możliwość wynika z zapisów 
w umowie z bankami. Chcielibyśmy spłacić te bardzo drogie kredyty właśnie tą 
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emisją, której marża wyniesie góra 1%. Szacujemy ją na 0,8%. Dlaczego 
obligacje a nie kredyt? Dlaczego kredytem nie spłacamy kredytu? Przecież taka 
opcja też by mogła istnieć. Obligacje, to jest taki instrument finansowy, którym 
się dużo łatwiej zarządza. Łatwiej niż kredytem. To co powiedziałam jest 
zapisane w projekcie uchwały. Proszę zauważyć, jakie wysokości planujemy 
w poszczególnych latach do 2026 roku, jako wykup tych obligacji. Każde z tych 
lat ma inną kwotę. Ma inną wartość. Proszę zauważyć, że w pierwszych latach, 
od roku 2014, kwoty są niewielkie. Od 1 miliona złotych, przez kilka milionów 
aż po kilkanaście milionów w latach późniejszych, do 2026 roku. Żaden bank, 
żaden kredyt nie pozwalałby na takie poukładanie spłat zadłużenia. Obligacje 
niosą za sobą taką możliwość. To jest najważniejsza rzecz i na tym polega to tak 
zwane prostsze, łatwiejsze zarządzanie. Dlaczego to robimy? Tego chyba nie 
muszę długo tłumaczyć. Państwo wiedzą, że teraz, do roku 2014 i w pierwszych 
latach po roku 2014 mamy najwięcej kredytów do spłacenia. Największe raty 
kredytów przypadają na okres do roku 2016-2017. Dlatego ustawiliśmy sobie 
tak, żeby wpływ na wskaźniki zadłużenia, na to, jak oceniana będzie nasza 
kondycja finansowa i by była utrzymana płynność finansowa Miasta, w związku 
z tym transze wykupu obligacji w tych latach są najmniejsze. Potem, z racji 
tego, że nasz dług będzie topniał w znacznym stopniu będziemy mogli sobie 
pozwolić na to, żeby te wykupy były w wyższych transzach.  
Myślę, że udało mi się państwa przekonać do tego. Jeśli nie, czekam na pytania.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Też należę do tych, którzy nie są jeszcze przekonani. Tak naprawdę, chciałbym 
w swojej wypowiedzi, przekazać zdanie moich rozmówców. Co prawda nie 
miałem wiele czasu na konsultacje tego projektu uchwały ale również w jednym 
się zgadzam, że trzyzdaniowe uzasadnienie tak poważnej decyzji Rady Miasta 
jest nie fair. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Chcę powiedzieć, że 
samorządowcy, którzy mają długi staż w samorządach, a do takich się zaliczam, 
raczej w przeszłości bali się obligacji, jak diabeł święconej wody. Dzisiaj 
zgadzam się z tym, że warunki finansowania, również w samorządzie, znacząco 
się zmieniły ale chciałbym rozwiać wątpliwości nie tyle swoje, ale moich 
rozmówców. Mianowicie padł w tych rozmowach zarzut, iż projekt dzisiejszej 
uchwały to nic innego jak rolowanie długu, że Miasto Kielce jest na dzisiaj mało 
wiarygodnym podmiotem do zaciągania kolejnych kredytów. Proszę się nie 
zrażać pani Skarbnik, ja przekazuję te uwagi i liczę, że wyjaśnimy to w sposób 
rzetelny, spokojny i wiarygodny. Zarzut, że Miasto Kielce nie jest w stanie 
spełnić warunków do zaciągania kolejnych kredytów i dlatego, w tej sytuacji 
decyduje się wydać obligacje. Jak słusznie pani stwierdziła, ta forma emisji 
obligacji i potem ich wykupu, że niewielkie kwoty przypadają na pierwszy okres 
a zasadnicze kwoty na lata 2020-2026, to jest rzeczywiście fakt, iż będą to 
wykupywać nasi dużo, dużo młodsi następcy. Chciałbym również prosić o takie 
informacje, dotyczące zaciągniętych kredytów, a właściwie warunków. 
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W poprzednim punkcie, przyjmowaliśmy uchwałę dotyczącą kredytu i z niej 
wynika, że w roku 2009 – 2010 zaciągnęliśmy kredyty na 46 milionów. Te złe 
kredyty – tak to nazwę. Obligacje są szacowane na kwotę prawie dwukrotnie 
większą – 86 milionów. Czy wobec tego w latach 2007-2008, których tu nie 
wymienialiśmy, to jest to prawie drugie 46 milionów kredytów? Tych złych 
kredytów? W projekcie uchwały mówi się o złych, czy 
wysokooprocentowanych kredytach. Należy rozumieć, że od 2011 roku mamy 
już dobre kredyty, czyli niskooprocentowane? Przypomnę, że są one do 2013 
roku na kwotę aż 140 milionów złotych. Jeżeli spróbowałaby pani wyjaśnić te 
wątpliwości, jak złe jest oprocentowanie kredytów i drugi wątek, że to nie jest 
rolowanie długów, co twierdzą pesymiści, to wyjaśniłoby to sprawę.  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Należy pierw usystematyzować pewne rzeczy. W projekcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego mówimy o kredycie inwestycyjnym. Kredyt inwestycyjny, na który 
umowę zawarliśmy do wysokości całego wkładu własnego, jaki nam jest 
niezbędny do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. To jest 
kredyt inwestycyjny. On się rządzi innymi prawami aniżeli kredyt na 
sfinansowanie deficytu. W dzisiejszych warunkach można powiedzieć, że ten 
drugi kredyt, który nazywamy „na sfinansowanie deficytu”, w sytuacji kiedy, 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki bieżące muszą być co 
najmniej równe dochodom bieżącym, to tak naprawdę również będzie ten kredyt 
„na sfinansowanie deficytu”, będzie również pokrywał niezbędne wydatki na 
sfinansowanie nakładów inwestycyjnych oraz to co jest potrzebne na spłatę 
kredytu w danym roku. Kredyt inwestycyjny, który zawarliśmy, mamy kilka 
kredytów zawartych. Specjalnie rozłożyliśmy te 184 miliony złotych, po to, 
żeby uzyskać najlepsze warunki. Najwyższa marża, jaka tam jest to jest 1,35%. 
To jest najwyższa marża w kredycie inwestycyjnym. Ten kredyt inwestycyjny, 
jak państwo pamiętają, jest podpisany na konkretne zadanie inwestycyjne. Na 
wkład własny do konkretnego zadania inwestycyjnego, które wynikają 
z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych pieniędzmi 
unijnymi. To jest jedna rzecz. Nam nie wolno tego kredytu wydać na nic innego, 
poza tym, co w tej umowie jest zawarte, na co ta umowa pozwala. Natomiast 
kredyt, który pan Radny nazwał złym kredytem, to jest kredyt, na który umowę 
podpisaliśmy na sfinansowanie deficytu. To są dwa odrębne kredyty. Dwa 
banki, BGK i PKO BP zawarły porozumienie i tam jest marża 2,5%. Cała emisja 
opiewa na 86 milionów złotych. Kredyty złe, to jest około 65 milionów złotych. 
To są tak zwane złe kredyty. Zły bo drogi, ale on taki zły nie jest. Biorąc pod 
uwagę, że jest to kredyt do 2026 roku, to uzyskaliśmy naprawdę niezłe warunki. 
Zdarza się, że na takie długie finansowanie, na takie długi spłaty gminy nie 
znajdują chętnych wśród banków. Z różnych powodów. Najczęściej z powodu 
będącej pod znakiem zapytania płynności finansowej w latach następnych, 
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wykazywanych w materiałach, które musimy składać bankom. Odnośnie zarzutu 
rolowania. Sam fakt, że jak powiem, jeżeli możemy tymi pieniędzmi, 
pozyskanymi z emisji, przy założeniu że WIBOR będzie taki sam, bo państwo 
wiedzą, że na koszt kredytu składa się WIBOR plus marża, tak najprościej bez 
dodatkowych prowizji, opłat itd., w ciągu ostatnich paru lat żadnych 
dodatkowych kosztów nie ponosimy, jest WIBOR i marża, WIBOR jest dla obu 
tych narzędzi taki sam, więc jeśli przyjmiemy i porównamy tylko marżę, że tu 
jest 2,5% a przy założeniu pesymistycznym, że marża przy emisji obligacji 
będzie wynosiła 1%, to różnica jest 1,5% w marży. Jeśli policzymy sobie, że te 
1,5% w całym okresie spłaty, czyli do 2026 roku, załóżmy, że będzie to tylko 
10 lat, to z tego już wynika, że około miliona złotych rocznie zyskujemy na tym, 
że dokonamy dzisiaj tej restrukturyzacji. Mnożąc to przez dziesięć otrzymamy 
10 milionów. Jest to prosty rachunek.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Myślę, pani Barbaro, że bardzo czytelnie byśmy sprawili odpór tym 
pesymistom, jeżeli byśmy podali taką tabelę spłat kredytu, gdzie są 
wyszczególnione transze do 2026 roku. W drugiej kolumnie przedstawili tą 
tabelę, którą mamy w uchwale. Jeżeli te tabele się pokrywają to wszystkie 
argumenty na nie odpadają. Czy dobrze zostałem zrozumiany? 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Przede wszystkim, my w poszczególnych latach 2014-2026 nie spłacalibyśmy 
w takich samych wysokościach kredytu, jakie mamy zamiar spłacać w transzach 
poprzez wykup emisji. To byłoby niemożliwe. Jeżeli spłaca się kredyt i wypada, 
że trzeba spłacić np. pięć milionów, to ma się zapłacić pięć milionów, a nie 
milion. Te pięć milionów rozkłada się na wszystkie piętnaście lat. Inaczej się nie 
rozmawia z bankiem. Jeżeli mamy emisję obligacji, to mówimy tak: chcemy 
wykupić w tym roku milion, w następnym półtora, w kolejnym trzy, cztery 
a pod koniec dwanaście. To jest cała zaleta emisji obligacji. Pan mówi, żeby 
porównać jedno z drugim. Mnie się wydawało, że to co powiedziałam, że jeżeli 
WIBOR jest constans a różnica w marży, będzie 1,5% to jest jasne. Możemy 
taką wyliczankę zrobić. Ale jeżeli ja mówię, że rocznie będzie oszczędność 
w granicach miliona złotych…. Jeżeli państwo sobie życzą, jeżeli będzie to 
niezbędne do tego, żeby państwa przekonać do tego, żeby dzisiaj podjąć taką 
uchwałę, to oczywiście taką tabelkę zrobimy. Myś lę, że to co mówię, to jest tak 
czytelne, przynajmniej taka jest moja nadzieja, że państwo nie będziecie czekać 
do następnego miesiąca, ponieważ to nam utrudni dalsze działanie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela 
Docierają do mnie argumenty podniesione przez panią. W doskonały sposób 
uzupełniają one zbyt skąpe wyjaśnienie projektu uchwały. Trudno pozbyć się 
trwogi, mając na względzie fakt, iż podejmujemy tak olbrzymie zobowiązanie 
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na kolejnych piętnaście lat. Miasto, jeśli dobrze pamiętam, raz już skorzystało 
z takiego instrumentu na konkretny cel, na zakup autobusów. To było kilka lat 
temu.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Nie raz. Na wykup Targów Kielce również były emitowane obligacje. To nie 
jest ani pierwszy, ani drugi raz.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela 
Z każdym razem, tej decyzji towarzyszyła trwoga, wspomniał o tym pan 
Stanisław Rupniewski, ja też to dobrze pamiętam. Tym razem sięgamy po ten 
instrument po to, by zrestrukturyzować zadłużenie. Czyli przeciętny kielczanin 
otrzymuje informację, że zadłużamy się po to, żeby się oddłużyć. Szukałam 
wśród jednostek samorządu terytorialnego, takiego przykładu, który 
wskazywałby, że ktoś jeszcze skorzystał z podobnych rozwiązań. Nie udało mi 
się znaleźć. Owszem są gminy, które sięgają po ten instrument, np. Koszalin, 
kóry pod koniec ubiegłego roku podjął decyzję o emisji obligacji na kwotę 
85 milionów złotych. Wówczas w trakcie obrad padła kwota 70 milionów jako 
środków potrzebnych do obsługi tych obligacji. Czy pani Skarbnik też mogłaby 
się do tego odnieść, ile będzie to nas kosztować?  
Świadomie podejmuję za każdym razem decyzję w sprawie zmian w budżecie, 
w sprawie kolejnych kredytów, ale przyznam szczerze, że pomaleńku tracę już 
rachubę. Po pierwsze, wobec tego, chciałabym prosić panią o to, żeby zechciała 
pani powiedzieć, jaki będzie, po dzisiejszej decyzji stan zadłużenia Kielc? Czy 
Kielce mają zdolność kredytową? 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Pani najpierw powiedziała rzecz, która mnie trochę zatrwożyła, ale jednocześnie 
powiedziała pani o czym pomyśli sobie kielczanin i już zaprzeczyła pierwszemu 
swojemu zdaniu. My nie pogłębiamy w ogóle zadłużenia tą emisją obligacji. Nie 
pogłębiamy. Zadłużenie się nie zmieni. Cały czas, zaplanowane zadłużenie jest 
takie samo, jakie było przed podjęciem tej uchwały, jeśli państwo ją podejmą. 
My tylko zmieniamy narzędzie, którym finansujemy to zadłużenie. Do tej pory 
mamy kredyt, który nas kosztuje 2,5% marży rocznie przez 15 lat. Mówimy tak: 
nie chcemy ponosić kosztów obsługi tego kredytu w takiej wysokości, dlatego 
emitujemy obligacje, zaciągamy dług, którym spłacamy tamten kredyt, ale ten 
dług zostaje w miejsce spłaconego. Różnica jest taka, że ten dług jest tańszy. Po 
prostu tańszy. W związku z tym, przyjęcie tej uchwały, nie zmieni w ogóle skali 
zadłużenia Miasta. To nie o to chodzi. 
Czy mamy zdolność kredytową? Gdybyśmy jej nie mieli to nawet emisja 
obligacji nie wchodziłaby w grę. To nie jest sprawa tego rodzaju. Jeszcze raz 
powtarzam, że moglibyśmy zaciągnąć kredyt, prawdopodobnie na następnej 
sesji wystąpimy znowu z projektem uchwały o zaciągnięcie kredytu. Państwo 
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widzicie jaki jest deficyt Miasta o część tego deficytu już nie musimy państwa 
prosić, bo już zgodziliście się rok temu na to, żeby pokryć go właśnie kredytem 
inwestycyjnym. Część niewielką pokryjemy tą emisją, ale zostanie jeszcze 
część, którą też trzeba będzie czymś pokryć. Powtarzam jeszcze raz, nie ma 
żadnej obawy. Gdyby była jakakolwiek obawa, żaden bank by nie dał gwarancji, 
bo taką chcemy mieć gwarancję, na objęcie 100% obligacji, gdybyśmy nie mieli 
zdolności kredytowej. Nie ma w ogóle o czym mówić. 
Jeśli chodzi o naszą sytuację, to przypomnę. Na dzień dzisiejszy, jeś li chodzi 
o wskaźniki zadłużenia, jakie obowiązują do 2014 roku, jak się miasta i gminy 
mogą zadłużać, to przy wskaźniku spłaty do dochodów w danym roku, 
dopuszczalna wysokość jest 15%, my według planu budżetu na dzień dzisiejszy 
mamy w granicach 9,3%. Jeśli chodzi o drugi wskaźnik, całe zadłużenie do 
dochodów, który maksymalnie może wynosić 60%, nasze Miasto ma według 
planu około 38%. To wskazuje na to, że nikt nas bardziej nie dyscyplinuje jeś li 
chodzi o zadłużenie, jak tylko wskaźniki, jak to na co nam pozwala Minister 
Finansów. Minister Finansów mówi, że od 2014 roku będą obowiązywały nowe 
wskaźniki. W związku z tym, one bardzo dyscyplinują gminy. My nie 
obawiamy się tych wskaźników od 2014 roku. Jeśli państwo weźmiecie do rąk 
Wieloletnią Prognozę Finansową, zobaczą państwo jak ona się kształtuje po 
roku 2014. Zachęcam do zapoznania się z tym, jak rosną planowane dochody, 
jak rosną planowane wydatki. My musimy taką prognozę długu, za każdym 
razem przedstawiać w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która opiniuje, która 
ocenia, czy rzeczywiście to co my składamy jako prognozę długu, czy to ma 
sens. Czy my rzeczywiście jesteśmy w dalszym ciągu zdolni do tego, żeby ten 
dług obsłużyć. Zobaczycie tam państwo, w mojej ocenie bardzo realne albo 
nawet bardzo zachowawcze, konserwatywne podejście do rosnących dochodów. 
Powiem tylko ogólnie. My mówiliśmy o tym wcześniej, że dochody rosną 
średnio 3% rocznie. Podczas kiedy, jak państwo zauważacie i słyszycie 
w mediach, nasze Ministerstwo Finansów mówi, że w tym roku będzie 4,6%. 
W następnych latach PKB będzie rosło co najmniej po 4,5%. Ja mówię: 
poczekajmy, będzie 4% to się będziemy mile rozczarowywać. Na razie, przy 3-
3,5% wzroście, też sobie radzimy z obsługą długu.  
Jeśli chodzi o inne miasta. Nie wiem dlaczego nie udało się pani znaleźć innych 
przykładów. Emisję obligacji robi bardzo dużo miast. Robił Poznań. W tym 
roku restrukturyzuje swoje zadłużenie poprzez emisję obligacji Gdańsk. 
Warszawa ma emisje obligacji chyba na ponad 600 milionów łącznie. Emisję 
obligacji robił też Bank Gospodarstwa Krajowego. Poprzez bank City 
Handlowy. W tej emisji, bank emitował ponad dwa miliardy złotych. Jest to 
takie narzędzie finansowe, po które sięga się coraz częściej. Właśnie z powodu, 
który staram się cały czas powtarzać – łatwiejszej, bardziej efektywnej 
możliwości zarządzania tymi pieniędzmi. 
My nie płacimy żadnej prowizji. Zanim przedstawiliśmy państwu projekt 
uchwały, poprosiliśmy kilka banków, żeby się zorientować, czy nasze 
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wymagania są do spełnienia, czy nie są do spełnienia. Zawsze taka obawa jest. 
Badaliśmy rynek inaczej mówiąc. Pytając zapisaliśmy 0% prowizji. Zero za 
obsługę. Chcecie objąć naszą emisję, proszę bardzo, ale tylko 100% i w takim 
układzie, jaki my proponujemy. Powiem, że mamy takie, niewiążące informacje, 
są banki, które przysłały nam takie informacje, że są gotowe podjąć się takiego 
zadania, bez dodatkowych kosztów.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Chciałam powiedzieć, że generalnie jestem absolutnie za narzędziem jakim są 
obligacje. Może dla Radnych, którzy nie mieli takiego pomysłu powiem, że 
w tej chwili WIBOR wynosi 4,41%. Wczoraj to sprawdzałam. Takie jest 
oprocentowanie. Rozumiem, że do tego WIBORU jeszcze dochodzi marża. 
Pewnie będzie to taniej, ja tak sądzę. Będzie taniej wypuścić obligacje, spłacić 
kredyty i w ten sposób zaoszczędzić. Będę tak twierdzić zawsze i tu panią 
Skarbnik popieram. Natomiast ja dzisiaj wspomniałam o tym abyśmy na temat 
tej uchwały obradowali w obecności Prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Nie 
bez kozery. Dlatego, że co prawda bezpośrednio z nim nie rozmawiałam, ale 
poprzez nasze media dostałam informację, jako kielczanka, że Prezydent może 
skorzystać z obligacji, wyemituje, a może nie. Nie wiem czy to są dokładnie 
jego słowa, ale wiem, że nasi dziennikarze są dość skrupulatni pod tym 
względem: „Będziemy czekać w blokach startowych. Nie skorzystać z takiej 
okazji byłoby grzechem.” To jest cytat z artykułu, gdzie cytowany jest 
Prezydent Lubawski w Gazecie Wyborczej. Mam następujące pytanie: Jaki 
mamy plan? Plan faktyczny. Pani mówi o tym, że my emitujemy obligacje, że za 
chwilę zaczniemy, że musimy podjąć decyzję w sprawie uchwały dziś, 
ponieważ odłożenie jej skomplikuje wam pewne rzeczy. Natomiast Prezydent 
Lubawski mówi, że wcale nie musimy tych obligacji emitować. Uchwała mówi 
o tym, że obligacje będziemy emitować w 2011 roku. Czy to oznacza, że 
wszystkie serie, których jest 13, wyemitujemy w 2011 roku? Przede wszystkim 
chciałabym mieć pewność, jakby polemikę z tym, co powiedział Prezydent 
publicznie do dziennikarza o planach realizacji tej emisji.  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Plan emisji obligacji został już zapisany 30 grudnia 2010 roku. Plan. To cały 
czas jest w sferze planu. Dzisiaj występujemy do państwa z projektem emisji, 
żebyście państwo otworzyli nam taką szansę. Żebyście dali takie przyzwolenie. 
Oczywiście jest tak, jak powiedział pan Prezydent Lubawski. Jeśli by się 
okazało, że założenia, przy których my dzisiaj proponujemy państwu, nie będą 
mogły być spełnione przez oferentów. Państwo wiedzą, jaka jest płynna sytuacja 
na rynkach finansowych. Dzisiaj jest benzyna po 5 zł, a nie wiadomo czy jutro 
nie będzie po 7 zł. To samo było w 2008 roku. Były określone warunki, było 
dobrze, a za miesiąc się okazało, że wszystko „dało w łeb”. Przepraszam za to 
kolokwialne wyrażenie. Pan Prezydent zawsze ze mną rozmawia pod kątem 
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efektywności ekonomicznej. Pyta co my z tego mamy, jakie pieniądze, co jest 
taniej, co jest bardziej efektywne, co jest lepiej? Jeśli będzie tak, jak to 
założyliśmy, jak banki nam potwierdziły w informacjach, że jest możliwa emisja 
zrealizowana w taki sposób jaki my chcemy, to jestem przekonana, że pan 
Prezydent zatwierdzi ten pomysł. To jest tak, że cały czas sprawa jest płynna. To 
nie jest tak, że my dzisiaj mówimy „na pewno będzie emisja”. Chcemy, żeby to 
była emisja na określonych warunkach. Nie ogłaszamy przetargu, bo tego nie 
wymaga ustawa o zamówieniach publicznych. Będziemy tylko pytać, będziemy 
ogłaszać konkurs i wtedy wyłonimy. Jeś li będzie dobrze, tak jak państwu 
przedstawiam, to będzie emisja. Moje przekonanie jest takie, że nam się uda.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Rozumiem, że pani powiedziała, że uchwałą dajemy możliwość Prezydentowi 
a nie zobowiązujemy go do działania. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Było jeszcze jedno moje pytanie. Czy wyemitujemy wszystkie 13 serii w 2011 
roku? Odniosę się do uchwały. Pani mówi, że zostaną wyemitowane obligacje 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione warunki, które wy określacie. Ja, 
jako Radna i dzisiaj osoba, która musi podjąć decyzję czy jestem za uchwałą czy 
nie, w tej uchwale nie znajduję warunków, które muszą być spełnione abyśmy 
wyemitowali te obligacje. To znaczy, że jeżeli ja się dzisiaj zgodzę na emisję 
tych obligacji, tudzież stwierdzę, że one są jak najbardziej słuszne, zgadzam się 
również na założenie, że Prezydent może te obligacje wyemitować ale 
w uchwale nie jest zawarte pod jakimi warunkami. Czy o tych warunkach, 
o których pani wspomina, one nie są określone w uchwale i z całym 
szacunkiem, ufam pani jak mało komu jeśli chodzi o finanse, to mimo wszystko 
nie mam tej pewności.  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Co ja mogę jeszcze dodać? Wydaje mi się, że powiedziałam tak dużo i tyle, że 
nic się nie da dodać. Uchwała jest tak zapisana, jakie są standardy uchwał, 
rekomendowane przez nadzór finansowy. Takie są uchwały. Dostałam nawet 
taki telefon, że za dużo szczegółów zostało umieszczone w tej uchwale, że nie 
było takiej potrzeby. Ja myślałam, że im więcej państwo będziecie wiedzieć, 
tym mniej będzie wątpliwości. Nie za bardzo rozumiem, co ma pani na myśli, 
mówiąc o tym, że nie ma tych warunków, o których ja mówię. Ja nie mogę 
napisać, że wyemitujemy pod warunkiem, że marża będzie 0,8%.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Jedna sprawa, która musi być rozstrzygnięta jednoznacznie. Treść umowy 
między Miastem, a bankiem, nie może być w żadnym wypadku załącznikiem do 
uchwały. Wtedy mija się z celem negocjacja między emitentem, a bankiem. 
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Takich szczegółów nie możemy zawierać ani jako załącznik do uchwały, ani 
w samej uchwale. O tym mówią przepisy nadzoru bankowego i finansowego. 
Ramy, które są niezbędne są w uchwale. Niektórzy mówią, że nawet jest w niej 
napisane za dużo. Mój pogląd jest taki, że ta uchwała jest zbyt szczegółowa. Ja 
obserwuję jakie są uchwały w innych miastach na temat obligacji. One są 
naprawdę dużo chudsze i zawierają mniej szczegółów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś 
Ja również, jak poprzednicy, Radni, pani Radna, mam pewne wątpliwości, 
którymi chciałbym się podzielić i parę pytań, które chciałbym zadać. Obligacje 
komunalne to jest coraz bardziej popularny instrument finansowania 
samorządów. W tej chwili sięgamy do niego w znaczącej skali. Z reguły, 
obligacje komunalne, jak ja zdążyłem się zorientować, są celowe. Kierowane są 
na okreś lony cel, na zbudowanie drogi, na zbudowanie obiektu publicznego. 
Tutaj bierzemy środki na spłacenie kredytów. W związku z tym moja uwaga, 
czy nie jest tak, że w wyniku coraz większego zadłużania się Miasta, spadają 
nam rankingi i uzyskanie dobrego kredytu jest coraz trudniejsze? W związku 
z tym, sięgamy po instrument, który nie wymaga ratingu, tak naprawdę. Nie ma 
konieczności ustalenia ratingu Miasta i nie jest tak, jak pani Skarbnik zauważyła 
wszczęcie procedury przetargowej. Jest to dość ograniczone. Sięgamy po 
instrument, który ułatwia nam wiele rzeczy ale tak naprawdę zmniejsza kontrolę 
nad tym co robi Miasto. Moim zdaniem efekt będzie taki, że wypuszczając 
obligacje komunalne, tak naprawdę spłacimy te kredyty i uzyskamy możliwość 
zaciągnięcia kolejnych kredytów, co w konsekwencji lat, może doprowadzić do 
dużego zadłużenia Miasta. Niekontrolowanego zadłużenia. Kolejna sprawa, co 
podniosła pani Radna Zapała, co mnie też zaskoczyło, że z jednej strony 
mówimy o konieczności szybkiego uchwalenia tejże uchwały, natomiast pan 
Prezydent wypowiada się w prasie, że nie wie jeszcze czy podejmie taką decyzję 
czy nie podejmie. To jest instrument bardzo szybki. Jak zdążyłem, się 
zorientować zaciągnięcie kredytu wymaga jednak miesięcy przygotowań 
a wypuszczenie obligacji to jest kilka tygodni, jeś li będziemy się bardzo starać. 
Wyłapuję tu pewną nieścisłość. Trzecia sprawa, dla mnie w tej chwili 
najważniejsza, to jest to, co już zostało wspomniane i co pani Skarbnik 
powiedziała, to jest właśnie ten paragraf 5 punkt 3: „Oprocentowanie obligacji 
będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.” 
Pani skarbnik, nam tutaj powiedziała, że będzie to 1%, może 0,8%. Może będzie 
ale są to tylko słowa. Nie ma tego nigdzie zapisane. Czy nie ma takiego 
niebezpieczeństwa, że tak naprawdę ustalenie tej marży może się okazać i ta 
marża może się okazać wyższa niż zaciągniecie na przykład kredytu 
komercyjnego na dzień dzisiejszy? My dajemy państwu, tak naprawdę czek In 
blanco. Mówimy, tak jak pani Przewodnicząca Zapała, wierzymy wam i dajemy 
wam czek In blanco, róbcie z tym co chcecie. Nie wiemy jaka ta marża będzie. 
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Nie mamy pewności, czy ona nie będzie na przykład wyższa niż dobry kredyt 
komercyjny. Czy nie należałoby tego uściślić i zagwarantować Miastu, że te 
warunki, faktycznie będą dobre. Jeszcze jedno ważne dla mnie pytanie, bo nie 
zrozumiałem. Czy emisja tych obligacji będzie skierowana do banków, czy do 
osób tak jak sugeruje uchwała: „do osób indywidualnych, adresatów w liczbie 
mniejszej niż sto”. Czyli mamy okreś lone grono, podejrzewam, że wybrane na 
tą chwilę, do którego skierujemy tą emisję. Nie będzie to emisja otwarta, bo jest 
kierunkowa. Czy możemy dostać więcej informacji, do kogo, tak naprawdę, 
skierowana jest ta emisja obligacji? 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Zacznę od pytania: Czy jak państwo podejmujecie uchwałę, w której wyrażacie 
zgodę, akceptujecie ogłoszenie przetargu na kredyt, na pokrycie deficytu, czy 
inwestycyjny, czy my dajemy państwu gwarancję marży? Czy my dajemy 
gwarancję jakiegokolwiek kosztu obsługi kredytu? Nigdy. Pan by się zgodził, 
jakbym przyszła dwa lata temu i powiedziała, że kredyt będzie miał 2,5% 
marży? Co by pan wtedy mógł zrobić panie Radny? Nic by pan nie mógł zrobić. 
Nigdy, żadna rada nie otrzyma gwarancji jakichkolwiek kosztów, przy jakich 
kosztach się nie podpisze umowy kredytowej. Co wtedy będzie w Mieście? 
Z czego Miasto będzie finansowało swój deficyt? Tak samo jest przy emisji 
obligacji. Nikt państwu nie da gwarancji, że marża będzie na określonym 
poziomie. To samo jest przy kredycie. Po to jesteśmy tutaj, po to ja tu jestem. 
Przecież nam zależy na tym, żeby było lepiej a nie gorzej. Jak będzie gorzej, to 
my tej umowy nie podpiszemy, jeżeli nie będzie co najmniej lepsza od 
warunków jakie mamy w kredycie. Zdrowego rozsądku to my mamy określoną 
ilość, żeby państwo mogli nam zaufać. Ja jestem bardzo zaniepokojona tymi 
pytaniami. Nie do końca rozumiem, jaki jest podtekst tych pytań. Nie jest 
prawdą, że rating jest niepotrzebny. Rating jest potrzebny szczególnie przy 
emisji obligacji. Poza tym, powiem państwu jedno, banki patrzą na rating, ale 
również robią własne analizy zdolności finansowej, płynności finansowej gmin. 
Mają swoje standardy. Rating stoi obok, a oni i tak mają swoich analityków, jak 
przy każdym kredycie indywidualnym, jaki bierzecie państwo jako osoby 
fizyczne. Banki mają swoich analityków, mają swoje procedury i wszystkie te 
analizy, które oni przeprowadzają są w znakomitej większości zbieżne z tymi, 
które robi firma ratingowa. Nie jest tak, że my omijamy. My przedłużyliśmy 
umowę na rating dla Miasta. Nie wycofaliśmy się, pomimo złej atmosfery 
wokół zmiany perspektywy dla naszego Miasta. Nikt się nie wycofał, dalej się 
poddajemy absolutnej ocenie firmy ratingowej. Chcemy, żeby wszystko, co 
robimy w finansach było jawne i żeby było oceniane przez firmę zewnętrzną.  
To nie jest tak, że emisja obligacji nie jest długiem. Już tu o tym mówiłam. 
Emisja obligacji jest dokładnie takim samym długiem jak kredyt. We 
wskaźnikach zadłużenia, kredyt jak i kwota zadłużenia z tytułu emisji obligacji 
działa identycznie. Tak samo. W tym zakresie, z tego powodu nic nam się nie 
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polepszy ani nie pogorszy. Wskaźnik zadłużenia nam nie wzrośnie ani nie 
zmaleje. Takie są zasady.  
Zapis o wysokości kwoty obligacji, co najmniej 1.000 zł, bierze się 
z rekomendacji Związku Banków Polskich. Umowa na emisję obligacji będzie 
podpisana z bankiem. Z konkretnym bankiem, który da najkorzystniejsze 
warunki. Umowa będzie z gwarancją objęcia całej emisji. Są różne banki. Są 
takie banki, które nie chcą podpisywać umów z gwarancją objęcia całej emisji. 
Wtedy może się tak zdarzyć, hipotetycznie, że wyemitowano 50 milionów, na 
30 milionów bank znalazł nabywcę a 20 milionów czeka, aż się znajdzie 
nabywca. Są również takie emisje, które się nazywają „z gwarancją objęcia 
całości emisji”, my taką umowę chcemy podpisać. To bank będzie kierował tą 
emisję, jej kolejne serie do nabywców. Do różnych. Najczęściej są to instytucje 
finansowe, fundusze inwestycyjne, inne banki chcące ulokować luzy finansowe. 
Bank też chce coś na tym zarobić. To nie jest tak, że on trzyma te obligacje i jest 
z tego zadowolony. Bank będzie to upłynniać, żeby na tym zarobić.  
 
Radny Dariusz Kozak 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, wnioskuję o ogłoszenie 
kilkunastominutowej przerwy po zakończeniu dyskusji, przed głosowaniem.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Jarosław Machnicki 
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej popieram wniosek 
Radnego Dariusza Kozaka. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Ad vocem moich wypowiedzi i uzyskanych od pani Skarbnik informacji, 
chciałem zapytać, skoro przytoczyła pani, że te złe kredyty to jest 65 milionów, 
to dlaczego obligacje na 86 milionów? Zdaje sobie pani sprawę, podobnie jak 
wszyscy, co odrobinę znają się na finansach, że 2,5% wcale nie musi być 
większe od 1%. Stąd, ja dociekliwie pytałem, w jakich ratach będą spłacane te 
kredyty. Jeżeli one będą spłacane w ratach malejących, a obligacje będą 
wykupywane w ratach rosnących, to kwota obsługi kredytów może być 
mniejsza niż kwota wykupu obligacji. Wierzę, że tak nie jest, ale chciałbym 
mieć pewność.  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Tak nie jest. Jeżeli państwo weźmiecie Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2011-2014, czy prognozę spłaty długu, zauważycie państwo, jak trudna sytuacja 
wygląda tam przy nadwyżce operacyjnej i przy obsłudze długu w 2014 roku na 
dziś. Jest dobrze, ale jest bardzo niebezpiecznie. Przyjęciem tej uchwały, tą 
emisją spowodujemy, że w roku 2014 będziemy mieć do spłacenia nie np. 5 
milionów z tytułu złego kredytu, tylko 1 milion. Różnica 4 milionów sprawi, że 
planowana płynność finansowa w roku 2014 będzie zdecydowanie lepsza i do 
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przyjęcia przez wszystkich tych, którzy będą opiniować projekt budżetu na 2014 
rok. To jest bardzo ważne. Poza tym raty kredytu, kredytu tak zwanego złego, 
choć on wcale nie jest taki zły, są stałe w całym okresie spłaty, do 2026 roku. 
Jest to około 6 milionów złotych. Dlaczego jest więcej niż to co jest do spłaty? 
Dlatego, że dołożyliśmy do tego jeszcze inne kredyty, poza tymi złymi, które 
musimy spłacić w tym roku, w roku 2011. Stąd się bierze ta różnica. Poza tym 
banki, im większa kwota emisji, tym bardziej są zainteresowane jest obsługą. Są 
takie banki, które nie wchodzą w emisje poniżej 100 milionów.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Pani Skarbnik, mnie się wydaje bardzo logiczne to, co pani tłumaczy. Też nie 
mam powodów, wzorem mojej przedmówczyni Kasi Zapały, żeby państwu nie 
ufać. Natomiast mam pytanie, jeśli jest to taki dobry pomysł, a jest to dobry 
pomysł, przyglądam się tym papierom od długiego czasu, nie tylko w Kielcach 
ale i innych gminach, dlaczego my tak rzadko z tego instrumentu korzystamy? 
Jaki jest tego powód?  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Do tej pory było tak, że kredyty były jednak tańsze niż emisja obligacji. Były po 
prostu tańsze. W większości miast, jakie korzystały z tego instrumentu, moim 
zdaniem był to bardziej medialnie potrzebny instrument aniżeli finansowo. Jak 
robiła emisję obligacji Warszawa, Poznań, to wszyscy, w całej Polsce wiedzieli 
a jak brali kredyt, to się o tym nie mówiło. Poza tym, ta emisja jak trafia do 
różnych instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy 
inwestycyjnych, itd., to wtedy te instytucje mają okazję się zapoznać. One 
wiedzą, że jest miasto, które to, czy tamto robi. Na przykład Warszawa 
emitowała obligacje pod drugą linię metra, to po emisji jakiś fundusz 
inwestycyjny mógł stwierdzić, że jeżeli w Warszawie rusza metro to oni w to 
wejdą, kupią obligacje, ulokują tam środki. To było bardziej medialne aniżeli 
działo się to z przyczyn kosztowych. Dzisiaj są to instrumenty porównywalne, 
ale zarządzanie nimi jest dużo prostsze.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Uzupełnię, że są jeszcze inne instrumenty: odroczonego długu, z którego jeszcze 
nie korzystaliśmy, a kilka gmin i miast wojewódzkich z tego korzysta, są nowe 
instrumenty. Natomiast podpowiedziałbym jeszcze, że zmieniają się warunki, 
jeś li chodzi o limity kredytowania. Rok 2014 jest rokiem, o który trzeba zadbać, 
żeby Miasto miało normalną swobodę działania, jeś li chodzi o inwestowanie.  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Pan miał na myśli – limity zadłużania.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Tak. Są jeszcze inne narzędzia z których nie korzystamy. W tej chwili 
z niektórych jeszcze nie umiemy korzystać, albo są nam niepotrzebne. W takich 
miastach jak Kraków, Poznań, Wrocław, gdzie zbliżyli się już do maksimum, 
zaczynają korzystać z innych narzędzi finansowych, również takich, które nie 
wchodzą w dług.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Pani Skarbnik, proszę rozwiać do końca moje wątpliwości, rozumiem, że tu 
decyduje rachunek ekonomiczny? Taki instrument finansowy jest po prostu 
tańszy?  
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Zdecydowanie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Cieszę się, że wielu Radnych ma potężny talent ekonomiczny. Ja bym 
powiedział, że talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością 
wykonawczą. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. My dzisiaj nie możemy 
dywagować nad tym, co będzie, jak będzie, bo nikt z nas nie wie. Bank to nie 
jest instytucja charytatywna, która rozdaje pieniądze, czy instytucja non profit, 
która ma nie zarabiać. Bank jest po to, żeby zarobić. Natomiast pani Skarbnik 
i pan Prezydent, w moim przekonaniu chce również zarobić. Ten zarobek, to jest 
różnica między dzisiejszą obsługą kredytu a wydaniem obligacji. Ja nie wiem 
dzisiaj, jaki ten zarobek będzie, czy on będzie „X” czy „Xn”, czy w ogóle go nie 
będzie. Jeśli się okaże to, o czym mówiła pani Skarbnik, że będzie to 
niekorzystne, a może się tak okazać, to nie zawrzemy tej umowy. Kto gra na 
rynku akcjami, obligacjami, to wie, że na wielu zarobił. Ja raz kupiłem akcje po 
60 zł. Mówiono że będą po 200 zł. Odczekałem, bo były po 40 zł, teraz Belka 
trochę zabrał, podatek zapłaciłem, weszło mi to do PIT-u i jeszcze do interesu 
dołożyłem, bo nie sprzedałem w czasie. Tak samo jest z tym. Spróbujmy to 
zrobić. Uwierzmy pani Skarbnik, że chce kobieta zrobić dobrze dla tego Miasta. 
Byłaby nieuczciwa i podlegałaby natychmiastowemu zwolnieniu, gdyby miała 
w tym jakiś własny interes sprzeczny z interesem Miasta Kielce. Namawiam 
wszystkich, żebyśmy spróbowali zarobić parę złotych z tej różnicy. Jestem 
przekonany, że zarobimy.  
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, poparty wnioskiem 
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, zarządzam przerwę do godziny 12.15. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Na sali nie ma jeszcze Radnych Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Moglibyśmy zacząć głosowanie, ale musimy uszanować wolę Klubu. W 
związku z tym ogłaszam jeszcze 5 minut przerwy.  
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 7 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/136/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Do pkt. 8.6 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Mieczy sław Tomala 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: okreś lenia 
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
Projekt w pierwszej kolejności dokonuje korekty adresu Szkoły Podstawowej 
Nr 8, na ul. Karskiego. Ponadto umożliwia Miejskiemu Zespołowi Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych gromadzenie dochodów na rachunku, według 
uzgodnień, które są szczegółowo zapisane w uchwale. Pozwoli to poradni na 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/137/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które 
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia 
dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania. 
 
Do pkt. 8.7 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Marek Scelina 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r. 
Powiat Grodzki Kielce, otrzymał informację na temat kwoty, którą otrzymamy 
na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych na 2011 rok. Aby można było uruchomić pewne procedury, 
których finałem będzie to, że pieniądze trafią do osób niepełnosprawnych, Rada 
ma obowiązek podjąć uchwałę, w której okreś li wykaz zadań, które są zapisane 
w ustawie, a które będzie można realizować. Państwo mogą podjąć uchwałę, że 
będzie to pełny wykaz z ustawy, bądź wybrane zadania. Ja proponuję, żeby 
wzorem lat ubiegłych przyjąć pełny wykaz zadań, które są zapisane w ustawie. 
To jest istotą tego projektu uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/138/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie okreś lenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r. 
 
Do pkt. 8.8 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Marek Scelina 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 
Jak państwo wiedzą, Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach działa od 
pewnego czasu, obsługując wiele instytucji pomocy społecznej i oświatowych. 
Propozycja zawarta w tej uchwale wynika z faktu, iż w Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach skończyły się już 
wszelkie odstępstwa SANEPID-u od warunków, w jakich tam można było 
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przygotowywać posiłki. Żeby spełnić te surowe wymogi, musielibyśmy wydać 
około 1,2 miliona złotych i tak naprawdę wybudować tam od nowa kuchnię, 
z której żywiono by stu mieszkańców domu. W związku z tym, że Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach dysponuje dużą, nowoczesną kuchnią, 
której wydajność oceniamy na około sześćset posiłków, która w tej chwili jest 
wykorzystana w 60%, proponujemy aby tę kuchnię włączyć w system kuchni 
cateringowych i tym sposobem przygotowywać posiłki dla domu przy 
ul. Sobieskiego. Będzie to wymagało nieporównywalnie mniejszych nakładów. 
Na przygotowanie punktu wydawania potrzebne jest około 280 tysięcy złotych. 
Porównuje się to z kwotą ponad 1,2 miliona zł. Sama uchwała mówi o tym, że 
kuchnię, która funkcjonuje na ul. Jagiellońskiej, środki trwałe i środki trwałe 
w użytkowaniu przekazane zostaną do Kuchni Cateringowej. To samo 
dotyczyłoby pracowników działu żywienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II, którzy przeszliby do nowego pracodawcy, Kuchni Cateringowej. Co 
ważne, zgodnie z art. 231 kodeksu pracy. Powoduje to, że w zasadzie, poza 
zmianą pracodawcy, dla pracowników nic by się nie zmieniło. Dodatkowo 
pragnę poinformować, że rozmowy prowadzone z dwoma związkami 
zawodowymi reprezentującymi pracowników Domu Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II doprowadziły do sytuacji, w której to rozwiązanie jest w pełni 
akceptowane.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/139/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.9 
 
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach 
oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia. 
Ostatnia zmiana w ustawie o finansach publicznych wymusiła na nas 
wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki pod nazwą 
Kielecki Park Technologiczny. Zmiana ta dotyczy zapisów związanych 
z rachunkiem dochodów własnych. Jednocześnie, korzystając z okazji 
wprowadzania zmian, wprowadzamy bardzo kosmetyczne zmiany w celach 
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statutowych jednostki, które precyzyjniej będą określały aktualną sytuację 
Parku.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/140/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 
Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów 
własnych tej jednostki i ich przeznaczenia. 
 
Do pkt. 8.10 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Opałka 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wycofania z Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach niektórych urządzeń 
znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. 
W skład majątku wycofywanego wchodzą: 
Kabel zasilający pompy głębinowe, zbiornik ciśnieniowy i szafa sterownicza. 
Środki te są własnością Miasta Kielce. W wyniku modernizacji oczyszczalni 
ścieków stały się zbędne. Ponieważ są własnością Miasta, należy je wycofać 
w celu likwidacji tych środków przez sprzedaż.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/141/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie wycofania z Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach niektórych urządzeń znajdujących się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sitkówce. 
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Do pkt. 8.11 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Opałka 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta 
Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-
kanalizacyjnych. 
Projekt dotyczy przekazania środków trwałych, które powstały w wyniku 
realizacji w Wydziale Gospodarki Komunalnej inwestycji. Większość z nich 
powstały w wyniku lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Jedna dotyczy kanału 
sanitarnego i wodociągu w ul. Massalskiego i Triasowej. Jest to związane 
z przystankiem, który tam jest dla MPK. Projekt uchwały jest typowy dla 
inwestycji, które przekazujemy jako własność gminy do MZWiK w celu 
właściwego użytkowania.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/142/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania 
i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 
 
Do pkt. od 8.12 do 8.20 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 
I.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 1, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.12) 
II.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.13) 
III.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 3, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.14) 
IV.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 4, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.15) 
V. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 5, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.16) 
VI.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 6, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.17) 
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VII.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 7, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.18) 
VIII.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 8, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.19) 
IX.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 9, znajdującego się 
w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39; (pkt. 8.20) 
 
Ponieważ mamy przed sobą blok dotyczący lokali użytkowych położonych przy 
ul. Piekoszowskiej 39, pozwolą państwo, że wszystkie te uchwały 
zarekomenduję jednym uzasadnieniem. Jest to dziewięć lokali, które znajdują 
się w tym budynku. Powierzchnie są różne od 160 m2 do 47 m2. Wszyscy 
najemcy złożyli wniosek o nabycie tych lokali. Chcielibyśmy je sprzedać, 
ponieważ budynek jest stary, wymaga remontów. My nie mamy na to środków. 
Myślimy, że jeżeli lokale zostaną sprzedane, najemcy będą je mogli 
wyremontować i ten kompleks będzie ładnie wyglądał.  
 
Radny Oleg Magdziarz 
Argumenty podane w uzasadnieniu, sprzedaży lokali przy ul. Piekoszowskiej 
39, nie oddają stanu faktycznego. Pawilony te leżą wśród wielu innych przy 
samym skrzyżowaniu ul. Piekoszowskiej i ul. Jagiellońskiej. Są w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych lokali dwa lub trzy banki, poczta, stacja BP, olbrzymi fitness 
i szereg innych, działających i dobrze się mających pawilonów usługowo 
handlowych. To miejsce stanowi niejako małe centrum handlowe dla Czarnowa. 
W bezpośrednim sąsiedztwie, praktycznie płot w płot, stoi nowowybudowany 
budynek Jagiellońska Point. Lokale sprzedawane w tym budynku, były 
sprzedawane po kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy i nie stoją puste, 
wszystkie są sprzedane. W związku z tym, stwierdzenie, że pawilon nie jest 
atrakcyjny z punktu widzenia Miasta nie jest chyba trafne. Chciałbym 
powiedzieć, że sześć z dziewięciu lokali zostało wynajętych po 2000 roku, dwa 
z nich w 2006, więc ciężko powiedzieć o „zasiedziałości”. Czy to oznacza, że 
wystarczy wynająć lokal od Miasta, żeby zostać jego właścicielem bez 
przetargu. Stwierdzenie, iż coś jest nieatrakcyjne, może też stwarzać zagrożenie, 
co do jakości operatu stwarzanego dla danego miejsca. Uważam, że powinniśmy 
głosować przeciw, lub wstrzymać się od głosu. Chciałem też dodać, że Klub 
Radnych SLD jest w trakcie omawiania zmiany lub wprowadzenia poprawek do 
uchwały z 2003 roku, która niestety obowiązuje. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Podobnie jak mój przedmówca, odnoszę wrażenie, że uchwała którą podjęliśmy 
w sprawie zbywania lokali użytkowych straciła na dzień dzisiejszy swoją 
wiarygodność. Odnoszę nawet wrażenie, że możemy ocierać się o znamiona 
niegospodarności. Padł już na tej sali wniosek, aby znowelizować tą uchwałę 
o zapis, aby dotychczasowi najemcy mieli prawo pierwokupu a nie zbywać tych 
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lokali na dotychczasowych zasadach. Mam zatem pytanie, czy Wydział 
Nieruchomości, czy organ wykonawczy podziela takie stanowisko, czy my jako 
Radni, Klub, mamy przygotować nowelę tej uchwały?  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Na ten temat było już wiele dyskusji, co by było gdyby było. Oczywiście, biorąc 
pod uwagę fakt, że gdybyśmy obojętnie jakie lokale użytkowe, wystawili do 
publicznego przetargu, to oczywiście rozbuduje się bank, czy pralnia, czy fitness 
czy inne. Stanie do przetargu gość, który ma wysoką kabzę i da za metr 
kwadratowy osiem, siedem, czy sześć tysięcy złotych. Osoba, która tam 
wynajmuje lokal dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, trzydzieści lat, a może i jak 
mówi kolega Magdziarz cztery lata, nie będzie miała żadnych szans wykupu. 
Przejmie to może bank, może inna instytucja, którą w danym momencie będzie 
na to stać. Jestem za modyfikacją uchwały, ale jak na dzień dzisiejszy 
obowiązuje nas ta uchwała, to obowiązuje i tym się kierujmy. Jeżeli dojdziemy 
do takiego przekonania, że trzeba coś w tej uchwale zmienić, to oczywiście ją 
zmienimy. Natomiast rzecz polega na uczciwości tego, który robi wycenę. Jeś li 
Miasto dojdzie do takiego wniosku, Wydział Nieruchomości i Prezydent, że jest 
to wycenione poniżej krytyki, zdarzają się takie sytuacje, nie kłammy się. Nie 
kłammy się również wcale, że ludzie, którzy są zainteresowani jakimś cudem 
docierają do tych biegłych, ale to powinno być wycenione w oparciu 
o obowiązujące przepisy, w oparciu o to jaki ten lokal jest, w oparciu o stan 
techniczny i wiele, wiele innych przesłanek. Jak się ktoś zna na wycenie 
nieruchomości. Myślę, że te lokale będą wycenione. Ta uchwała daje przepustkę 
do zlecenia operatu. Myślę, że te wyceny będą dla Miasta korzystne, dlatego nie 
przesądzałbym sprawy, żeby się dzisiaj wstrzymywać i zatrzymać kilka tych 
lokali. Niektóre z nich nadają się do remontu. Nie każdy lokal musi być 
wyceniony w sposób identyczny. Mogą się one, nawet w tym samym miejscu 
różnić ceną z uwagi na jego stan techniczny, a nie z uwagi na to, ile kto 
wynajmuje. Jeśli nawet ten, który wynajmuje cztery czy sześć lat, to może on 
być w gorszym stanie niż inne, które są wynajmowane przez dwadzieścia czy 
trzydzieści lat. Myś lę, że nie będzie tu żadnym złem, sprzedaż tych lokali, pod 
warunkiem, możemy to monitorować, jak te ceny wyglądają. Tak to ja widzę.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Mnie pozostaje tylko i wyłącznie cieszyć się, że wreszcie koledzy z Klubu 
Radnych SLD się ocknęli, dlatego, że przypominam sobie dyskusję na ostatniej 
sesji, dotyczącą sprzedaży lokalu na ulicy Sienkiewicza. Dziękuję panu 
Radnemu Magdziarzowi za poparcie tej argumentacji, której ja używam od co 
najmniej pięciu lat. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Ad vocem wystąpienia mojego kolegi Jana Gierady. Nie może być tak, że 
będziemy w jednym dniu dyskutować bardzo długo czy zadłużamy Miasto na 
duże kwoty, a jednocześnie skazywać to Miasto na to, że co prawda mniejsze 
kwoty, ale przychody Miasta będą nam przeciekać przez palce. Żadna wycena, 
najlepszego rzeczoznawcy, nie odda potrzeb rynku. To rynek jest najlepszym 
weryfikatorem a nie rzeczoznawca. Jeżeli byłbym przekonany, że Miasto na tym 
straci, to szkoda by było mówić. Jestem głęboko przekonany, że na takich 
transakcjach jak sprzedaż lokali na warunkach dotychczasowych, Miasto traci 
pieniądze.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
Dodam tylko, odnośnie wypowiedzi pana Radnego Magdziarza, że zgodnie 
z uchwałą trzeba być najemcą trzy lata, żeby uzyskać prawo do pierwszeństwa 
w nabyciu. Zdarzają się przypadki operatów szacunkowych, które są wyceniane 
za nisko. Każdy operat jest przez nasze służby badany. Jeżeli stwierdzimy taką 
rozbieżność, natychmiast zlecamy drugi operat i sprawy te są załatwiane. Póki 
co, my jako przedstawiciele organu wykonawczego, nie zamierzamy 
wprowadzać zmian do obowiązującej uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś 
Nie byłoby kłopotu z tą uchwałą, gdyby nie niepokojące zapisy w uzasadnieniu, 
mówiące o tym, że te lokale są niskiej wartości. Wypowiedzi moich 
poprzedników temu przeczą. Nie jest to problem w uchwale, która rzeczywiście 
jest kontrowersyjna, i o zmianę której wnosiliśmy swego czasu, o tyle taka 
sugestia w uzasadnieniu, że te operaty będą niskie i nie będą odpowiadały 
wartości. Tak to wynika z uzasadnienia, że są to lokale poza centrum, 
zdewastowane. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwały poddano pod głosowanie: 
 
I.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 
1, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.12) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/143/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 1, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
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II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 2, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.13) 
 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/144/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 2, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 3, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.14) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/145/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 3, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
IV.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.15) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/146/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 4, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
V. Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 5, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.16) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/147/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 5, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
VI.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 6, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.17) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/148/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 6, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
VII.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 7, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.18) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/149/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 7, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
VIII.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 8, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.19) 
 
Za    – 11 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 10 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/150/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 8, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
IX.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 
numer 9, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Piekoszowskiej 39. (pkt. 8.20) 
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Za    – 10 
Przeciw   – 4 
Wstrzymało się  – 11 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/151/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 9, znajdującego 
się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej 39. 
 
Do pkt. 8.21 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od 
ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 
w Kielcach przy ulicy Gomółki. 
Projekt dotyczy sytuacji, gdzie mamy do czynienia z użytkownikiem 
wieczystym działki. Działka ma 324 metry. Kierując się interesem finansowym 
i chęcią pozbycia się z terenu Miasta prawa użytkowania wieczystego i mając na 
uwadze to co słyszymy od pewnego czasu w kwestii uchwalenia na poziomie 
ustawowym zmian znoszących użytkowanie wieczyste, chcemy wykorzystać ten 
czas jak najlepiej. Z tą nieruchomością nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest ona 
w użytkowaniu wieczystym, jeś li chce kupić, uważamy, że należy mu to 
umożliwić. Bonifikata wyniesie 50%. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/152/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Gomółki. 
 
Do pkt. 8.22 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu 
położonego w Kielcach przy ul. Sukowskiej oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Człowiek, który chce wydzierżawić tą nieruchomość, posiada decyzję i wszelkie 
dokumenty, jeszcze z gminy Daleszyce, na oddanie tego gruntu w użytkowanie 
wieczyste. Wniósł stosowną opłatę, dowód na to jest w dokumentach. Nigdy nie 
doszło do spisania aktu notarialnego. W związku z powyższym., żeby tą 
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sytuację uregulować, chcemy umożliwić mu wydzierżawienie tej nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Oczywiście jeżeli zabuduje, to jeśli państwo będą 
mieli taką wolę w późniejszym terminie będzie mógł to również odkupić. 
Chodzi o to, że on już wcześniej poniósł koszty na tą działkę, ale w skutek 
zawirowań urzędniczych w latach siedemdziesiątych, nie doszło do podpisania 
aktu notarialnego. Teraz jest to niemożliwe, z uwagi na upływ czasu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/153/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 
ul. Sukowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
Do pkt. 8.23 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Transportowców oraz odstąpienia 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Chodzi o przypadek, w którym właścicielami nieruchomości sąsiedniej, 
o prawie hektarowej powierzchni są wnioskodawcy. Do swojej nieruchomości 
nie mają dojazdu. Dojazd ten byłby możliwy tylko przez naszą działkę. 
Wnioskodawca chce posadowić na swojej działce obiekty magazynowo 
przemysłowe, służące do prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ nie 
ma dojazdu, a my kierując się chęcią rozwoju inwestycyjnego tego terenu, 
chcemy mu umożliwić dzierżawę, przez co otrzyma on dojazd i możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/154/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy 
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ul. Transportowców oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy. 
 
Do pkt. 8.24 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej. 
Sprzedaż nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania. Nieruchomość to 
wąski pasek, przylegający do nieruchomości wnioskodawcy. Powierzchnia 121 
metrów. Brak dostępu do drogi publicznej. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/155/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Magazynowej. 
 
Do pkt. 8.25 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Pakosz I. 
Jest to budynek, w którym niegdyś znajdowało się Kino Skałka. Nieruchomość 
ta jest jedynym miejscem, które wchodzi klinem w tereny, które są własnością 
gminy, przy Kadzielni. Rozważamy ewentualnie możliwość nabycia tej 
nieruchomości z przeznaczeniem na wyburzenie i zabudowę terenu, bądź na 
adaptację budynku na przykład z przeznaczeniem na cele zaplecza dla 
istniejącego skateparku, który tam się znajduje.  
 
Radny Dariusz Kozak 
Chciałem zapytać jak głosowała Komisja Gospodarki Komunalnej w tej 
sprawie?  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Komisja Gospodarki Komunalnej w tej jednej sprawie, wstrzymała się w całości 
od głosu.  
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Radny Dariusz Kozak 
W jakim celu kupujemy tą działkę? Czy tak naprawdę Miasto stać w chwili 
obecnej, żeby wydawać niemałe pieniądze na działkę, która w chwili obecnej 
nie jest nam potrzebna. Wydaje się, że mamy dużo ważniejsze cele. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Mam dwa pytania. Pani Skarbnik wcześniej mówiła o tym, że urzędnicy pana 
Prezydenta kierują się zdrowym rozsądkiem. Propozycja tej uchwały, pani 
Skarbnik, zadaje kłam temu co pani powiedziała. Panie Dyrektorze, jakiego 
zaplecza oczekuje pan dla skateparku? Ja troszeczkę przyglądam się temu 
sportowi, bo razem ze Zbyszkiem Marcinkowskim, Radnym poprzedniej 
kadencji zabiegaliśmy o budowę tego skateparku. Jakie zaplecze chce pan 
stworzyć dla skateparku? Ja sobie tego nie wyobrażam. W Kielcach na 
mieszkanie socjalne czeka kilkaset osób i ta kolejka, co roku, się powiększa. 
Tymczasem my, lekką ręką chcemy wydać kupę szmalu, na to, żeby kupić 
nieruchomość, która nie jest nam do niczego potrzebna. Moim zdaniem istotą 
sprawy jest to, że obecny właściciel tej nieruchomości będzie miał potężny 
problem, z tym, żeby na runku komercyjnym zbyć tą nieruchomość, bo ona jest 
w zasadzie niezabudowywalna. Trudno mi uwierzyć, że ktoś, kto jest 
właścicielem w tym momencie, albo ktoś kto na rynku komercyjnym tą 
nieruchomość kupi, będzie chciał tam stworzyć coś na wzór zaplecza dla skate 
parku. Dajmy sobie spokój. Przeznaczmy te pieniądze na znacznie ważniejsze 
potrzeby, na które wielokrotnie odpowiada nam się w interpelacjach, mam przed 
sobą pismo skierowane do mieszkańców ulicy Żurawiej, których to 
mieszkańcom od wielu lat zbywa się, a oni cały czas brną po kolana w błocie na 
tej ulicy. Przeczytam państwu odpowiedź dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. 
Ufam że tak jest, jak pan Dyrektor w tym piśmie pisze. „Ustalenie kolejności 
realizacji pozostałych inwestycji z natury rzeczy musi być kompromisem 
pomiędzy potrzebami Miasta a jego możliwościami finansowymi.” Dajmy te 
pieniądze aby poprawić choćby możliwości finansowe Miasta na budowę tej 
ulicy. To jest wszystko, co możemy w tej chwilki zrobić.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
Skąd pomysł na zakup? Czy właściciel wystąpił do Miasta o wykup? Co było 
impulsem, abyśmy dzisiaj procesowali nad tą uchwałą? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk  
Właściciel się do nas nie zwrócił. Sami się dowiedzieliśmy, że ta nieruchomość 
jest na sprzedaż. Skontaktowaliśmy się z właścicielem i zaproponowaliśmy, że 
w przypadku, kiedy będzie zgoda Rady, to chętnie ten budynek kupimy. 
Pamiętajmy, że na przykład w weekendy, wtedy, kiedy ludzie mają wolny czas, 
natężenie korzystających ze skateparku jest bardzo duże. Dlatego też pojawił się 
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pomysł, że można ten budynek zagospodarować. Jakie może być zaplecze? 
Zaplecza mogą być różne. Możemy na przykład ten budynek wyremontować 
i wydzierżawić go z przeznaczeniem na przykład na bawialnię dla dzieci. Żeby 
można było tam zostawiać swoje pociechy. 
 
Radny Oleg Magdziarz 
Czy możemy poznać oczekiwania właściciela? Powiedział pan przed chwilą, że 
Miasto chętnie wyremontuje i zrobi bawialnię a niechętnie wyremontuje 
budynek na ul. Piekoszowskiej, bo nie ma pieniędzy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
Ja bym chciała okreś lić cel wydania tych pieniędzy na zakup obiektu. Czy 
rozumiem, że cel jest inwestycyjny? Zakupujemy tą nieruchomość, 
doprowadzamy ją do użytku i dzierżawimy, i z tego będziemy mieli pieniądze?  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk  
Rozważamy właśnie taką możliwość. Żeby zagospodarować tą nieruchomość 
w rozsądny sposób, zwłaszcza, że ona przeszkadza w funkcjonowaniu całego 
tego obszaru. Dookoła mamy własność gminy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
Jest ogromna różnica pomiędzy celem wyburzenia i zrobienia tam przestrzeni 
którą wykorzysta się na parking. Czy mamy cel inwestycyjny. Jeżeli mamy 
Kadzielnię i miejsce spotkań rodzin, skatepark, itd. chcemy jakiemuś 
przedsiębiorcy dać możliwość dzierżawy i w ten sposób Miasto też będzie 
zarabiało? To są dwa argumenty, które się wykluczają. Chciałabym być pewna, 
czy mamy zamiar robić tam coś co nie będzie przynosiło przychodu Miastu, czy 
chcemy zainwestować i mieć pieniążki na przyszłość.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Jarosław Machnicki 
Czytając tą uchwałę, sądziłem, że jest to plan mający na celu perspektywicznie 
zapewnić temu co mamy takiego pięknego jak Kadzielnia, nie wiem, jakieś 
dodatkowe parkingi. Natomiast to, co pan Dyrektor mówi, to są dla mnie czyste 
dyrdymały. Przejmowanie obiektu, który od lat stoi, kto przyjdzie, chwilę 
popracuje, odchodzi. Nie jest to miejsce do handlu. Po drugie remontowanie po 
to, żeby komuś wydzierżawić też nie jest rozsądne. Myślę także, że ten obiekt 
przeszkadza i utrudnia komunikację. Tam jest parking dojazdowy. Być może 
trzeba tam zrobić inne rozwiązanie, jeszcze jeden pas, który pozwalałby na to 
wjeżdżać. Myślę, że najlepszą lokalizacją byłby tam jakiś parking, który na duże 
imprezy dałby możliwość zaparkowania pojazdów a w normalnym czasie 
funkcjonowania tego skateparku. Natomiast uzasadnienie, że ma to być 
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remontowane, wydzierżawione i tak dalej, dla mnie są to duby smalone. Pomysł 
z kosmosu i science fiction.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Coraz bardziej mi się podoba ta Rada. Plan jaki jest pod tą zabudową wynosi 
700 m2. Budynek ten jest mniej więcej z lat pięćdziesiątych i jest mniej więcej 
tyle warto, co ja będę wart u Zwolskiego. W związku z powyższym, 700 
metrów, facet chce za to dwa miliony złotych. Ja byłem przeciwny na Komisji 
Gospodarki Komunalnej i dlatego znam temat. Jak ktoś podzieli dwa miliony 
złotych przez 700, to metr kwadratowy wyjdzie 2.850 zł. Miasta nie stać dziś na 
taki zakup, niepotrzebny w ogóle, absolutnie niepotrzebny. Mamy inne 
potrzeby. Dróg, infrastruktury, mieszkań socjalnych, komunalnych, dajmy temu 
spokój. Będziemy bogaci to będziemy wydawali pieniądze. Jak właściciel chce 
sprzedać nieruchomość, to niech sprzeda na wolnym rynku. Zobaczymy kto mu 
kupi. Szuka w tej chwili głupiego, żeby Miasto kupiło za ciężkie pieniądze. 
Niech szuka. Niech znajdzie na rynku a nie szuka kupna z budżetu Miasta. Ten 
budynek nie powinien być absolutnie przez Miasto kupiony w tej chwili.  
 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Włodzimierz Wielgus  
Rozumiem, że dwa miliony złotych to są pobożne życzenia właściciela tej 
nieruchomości. Jeżeli miasto nie kupi tego budynku przez następne dwadzieścia 
lat, będziemy mieli w tym pięknym miejscu ruinę.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa  
Miałem pytanie do pana Goraja, ale też muszę potwierdzić to, co powiedział pan 
Włodzimierz Wielgus. Pamiętamy, koło Kadzielni był budynek po 
Geoprojekcie. Był prywatny. Kto tylko wjeżdżał do Kielc widział ruinę, która 
tam stała latami. Pisałem interpelacje. Napisałem chyba pięć interpelacji, żeby 
ktoś to usunął. Była to własność prywatna, nie dało się tego usunąć. Na 
Kadzielnię przyjeżdżało tysiące ludzi z całej Polski i widziało to co tam się 
działo. Zadam pytanie dla pana Goraja. Mówił, że był za skate parkiem. 
Dlaczego był za skateparkiem a nie za ulicą, gdzie ludzie w błocie toną. Może ta 
ulica jest ważniejsza od skateparku? Są pewne wybory. Dlaczego on podjął taki 
wybór? 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Ad vocem koledze Wielgusa i Burzawy. Budowla, która stała po Geoprojekcie, 
była kikutem, bez dachu i bez niczego. Ten budynek jest po lewej stronie. Po 
prawej stronie są budynki mieszkalne i usługowe. On tak nie razi jak tamten 
kikut. Porównywanie tamtego kikuta do tego budynku to jest jak porównywanie 
mercedesa do starego trabanta. Nie jest to dla mnie przekonywujące. Mówię 
jeszcze raz, z ręką na sercu, w tej chwili Miasta nie stać na kupno. Nie jest to 
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pierwsza potrzeba. Mamy tysiące innych potrzeb. Nie martwmy się co będzie za 
dwadzieścia lat. Skoro facet chce tam bawialnię. Tam bawialnia już była. 
Woziłem tam wnuczka. Już go nie wożę, bo jest starszy i chodzi do trzeciej 
klasy. Niech sobie robi tą bawialnię, niech ładnie otynkuje, budynek nie będzie 
raził.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś  
Wydaje mi się, że pan Radny Burzawa trochę demagogię uprawia. W ten sposób 
można udowodnić każdy zakup, za każde pieniądze. Póki co, ta nieruchomość 
nie jest żadnym kikutem. Zburzony budynek po Geoprojekcie o ile pamiętam, 
został kupiony za nieduże pieniądze, chyba. W tej chwili wyręczamy 
prywatnego właściciela i próbujemy mu zrobić dobrze, jak ktoś wcześniej użył 
takiego sformułowania, załatwiając sprawę zakupu, właściwie na zupełnie 
niejasny cel. Może raczej bez celu, tylko dlatego, że nieruchomość jest do 
sprzedania. Ta nieruchomość nie jest ani w dobrym miejscu, ani nie jest 
specjalnie atrakcyjna. To jest bardzo stary budynek. Myślę, że jeszcze długo, 
długo nie znajdzie nabywcy. Więcej pokory proszę państwa. Nie możemy w ten 
sposób szastać publicznymi pieniędzmi.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
W podsumowaniu głosowań, które wcześniej miały miejsce i tej dyskusji, 
spytam przewrotnie. Jeżeli ten lokal zostanie wyremontowany i wynajęty, czy ja 
go mogę wynająć i kupić w trybie bezprzetargowym? Uważam za bezsens 
inwestowanie pieniędzy, po to, żeby to wynajmować. 
 
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 
Agata Wojda 
Czy mamy wiedzę, kto jest właścicielem sąsiadującej działki 1/20. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk  
Skarb państwa. Jest we władaniu miasta. Odnośnie wypowiedzi pana Radnego 
Pyrka, w obecnym stanie prawnym, takiej konstrukcji uchwały, nie jest możliwe 
nabycie jednego lokalu w trybie bezprzetargowym, w budynku stanowiącym 
całkowitą nieruchomość. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 10 
Przeciw   – 12 
Wstrzymało się  – 3 
Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Pakosz I. 
 
Do pkt. 8.26 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach. 
Mocą decyzji specustawy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
część działki została wywłaszczona. Zgodnie z przepisami część, która nie 
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, na wniosek właściciela podlega 
wykupowi. Stąd ten projekt uchwały. Podkreślam, że na wniosek ona podlega 
wykupowi, a nie może podlegać wykupowi. Jesteśmy zmuszeni do takiego 
nabycia kawałka nieruchomości. Działka ma powierzchnię 194 m2.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/156/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Batalionów 
Chłopskich w Kielcach. 
 
Do pkt. 8.27 
 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – łącznik pomiędzy ul. Krakowską 
a ul. Łopuszniańską” na obszarze Miasta Kielce. 
Jest to plan korytarzowy, pod łącznik drogowy pomiędzy ulicą Krakowską na 
wysokości Białogonu a ulicą Łopuszniańską i dalej do Węzła Jaworznia, 
projektowanego na obwodnicy. Plan ma zapobiec postępującej, co prawda 
wolno, zabudowie tego korytarza. Nigdy to nie była trasa bezkonfliktowa. 
Zawsze były tam konieczne wyburzenia. Przyszła inwestycja łącznika jest o tyle 
ważna dla miasta i dla mieszkańców dzielnicy Białogon, że jest to de facto 
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obwodnica historycznego, zabytkowego Białogonu. W tej chwili cały ruch, 
z dużym udziałem ruchu ciężkiego, odbywa się ulicą Fabryczną, przez centrum 
tego historycznego założenia. Jest to droga kategorii dróg wojewódzkich, 
znajduje się w planie województwa. Znajduje się w planie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. W prasie pojawiły się informacje, że jest to plan spóźniony, że 
być może niepotrzebny. Tak naprawdę w 2006 roku, wydano dwa pozwolenia, 
znalazła się jedna samowola budowlana w osi drogi. W tej chwili, przy 
opracowanych trzech wariantach, ilość koniecznych wyburzeń do realizacji 
inwestycji to są cztery budynki mieszkalne (w innym wariancie 9). Budynków 
gospodarczych w każdym wariancie jest pięć. Chodzi o to, żeby tych budynków 
do wyburzenia były cztery a nie, jeś li zostawimy to bez planu, za parę lat, 
trzydzieści lub czterdzieści. Nie mieliśmy tego projektu w Wieloletnim 
Programie Sporządzania Planów na ten rok. Po analizie stwierdziliśmy, że 
obawy są zasadne. Podkreślam, że jest to plan, który byłby sporządzany na 
skutek presji społecznej mieszkańców zabytkowej części Białogonu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VIII/157/2011 z dnia 17 marca 2011 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 
V.9.1 – łącznik pomiędzy ul. Krakowską a ul. Łopuszniańską” na obszarze 
Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni: 

1. Alicja Obara; 
2. Jerzy Pyrek; 
3. Renata Wicha; 
4. Joanna Grzela; 
5. Włodzimierz Wielgus; 
6. Oleg Magdziarz; 
7. Mariusz Goraj. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
W formie zapytania, jest to przede wszystkim prośba. Ostatnio Komisja 
Urbanistyki, a przynajmniej jej część, miała przyjemność gościć w Liceum im. 
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Śniadeckich. Pani Dyrektor oprowadziła nas po szkole, która się fantastycznie 
rozwija, szczególnie pod względem praktycznej strony pokazywania młodzieży, 
jak funkcjonują odnawialne źródła energii. Ta szkoła wykorzystuje odnawialne 
źródła energii, tak aby uczniowie mogli „dotknąć” technologii, które pozwalają 
na odzyskiwanie energii ze słońca, tudzież z wiatru. Projekt się będzie rozwijał, 
szkoła staje się takim symbolem również dla regionu. Odwiedzają ją różne inne 
szkoły, również technika, Nie tylko z Kielc ale i z okolic. Chwalę ich, ponieważ 
chciałabym prosić Radę, a przede wszystkim panią Skarbnik, o wyasygnowanie 
pieniędzy i wsparcie działań, które pani Dyrektor podejmuje, aby móc 
wyremontować schody prowadzące do głównego wejścia szkoły. Jest to 
zabytkowy budynek i należałoby wyczyścić elewację. Ona pewnie będzie 
czyszczona z pieniędzy, którymi dysponuje szkoła. Natomiast ja kieruję 
zapytanie o możliwość wyasygnowania pieniążków właśnie na to, żeby 
przeprowadzić remont głównego wejścia do szkoły, które powinno być 
wizytówką szkoły, która według mnie jest częścią promocji naszego Miasta, 
jako Miasta, które się rozwija również pod względem odnawialnych źródeł 
energii. Szkoły, która edukuje pod tym względem. Warto zwrócić na to uwagę, 
szczególnie dlatego, że jak wspomniałam, szkoła jest odwiedzana przez różne 
inne szkoły nie tylko z terenu Kielc, ale również z całego regionu. Powinna być 
za ten profil swojej działalności, tą otwartość, innowacyjne podejście do 
działalności szkoły, powinna być wynagrodzona poprzez naszą próbę 
wyasygnowania pieniążków na remont głównego wejścia, schodów i wymianę 
drzwi. Bardzo proszę o możliwość wyasygnowania pieniążków.  
 
Do pkt. 10 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Liczę na państwa szczodre serce w dniu 14 kwietnia. W dniu 14 kwietnia Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, będzie miał kiermasz ozdób 
świątecznych. Proszę, żebyście się państwo przygotowali solidnie z portfelem 
do tego kiermaszu.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś  
Pozwoliłem sobie zabrać głos w imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Sprawa dotyczy bulwersującego artykułu w POgłosie, to jest ogólnopolskie 
pismo Platformy Obywatelskiej, które szkaluje nasze województwo. Nie może 
być tak, nieuprawnione właściwie osoby, osoby które nie mają poglądów, które 
są zgodne z prawdą, przedstawiały opinie o naszym województwie 
w publicznych środkach, bez jakiejkolwiek konsekwencji. Pozwolę sobie 
przeczytać list, skierowany do Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. Ten list 
jest z pewnością upubliczniony, natomiast myślę, że tu i teraz, na sesji Rady 
Miasta Kielce powinien ten list wybrzmieć i powinien być odczytany. Chcę 
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podkreślić, że z tymi treściami, w pełni, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako 
Radni Prawa i Sprawiedliwości się identyfikujemy. 
„Szanowny Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów. 
Parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości Województwa 
Świętokrzyskiego, wyrażają swój głęboki sprzeciw wobec treści szkalujących 
nasze województwo, zawartych w artykule „Gdzie Staszic rozwój inicjował”, 
ogólnopolskiej gazety POgłos, autorstwa Piotra Rachtana. Nie interesuje nas 
analiza wyników wyborczych Platformy Obywatelskiej w Regionie 
Świętokrzyskim, do tego bowiem ma prawo publicysta pisząc do członów 
rządzącego ugrupowania. Jednak pozostałe treści, z którymi przecież zapoznaje 
się znaczna część społeczeństwa i na tej podstawie buduje swój obraz naszej 
małej ojczyzny, nie mogą być nam obojętne. Czy szacunek u czytelników, 
wzbudzą takie pejoratywne okreś lenia mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego jak „Gulony z Klerykowi”, czy „włóczący się po rynku 
w Wąchocku pijaczkowie”. Jakby było tego mało, autor przedstawia nasz region 
jako zagłębie stroniących od nauki, sztuki, książek i wszelkich oznak rozwoju 
cywilizacyjnego nieudaczników i frustratów. Do tego dodaje, wybrane 
subiektywnie nisko nas plasujące wskaźniki, a po mija inne, świadczące o naszej 
gospodarności i przedsiębiorczości. Taki nasz obraz, dla wielu 
współpracowników pana Premiera, może być dowodem naszej nieudolności 
i potwierdzeniem zasadności podejmowania kolejnych prób, degradacji 
Województwa Świętokrzyskiego, kolejnych zamachów na naszą samodzielność. 
Przykłady są dla nas aż nadto czytelne. Eliminowanie kluczowych inwestycji 
w infrastrukturę komunikacyjną, pomijanie Kielce w planach rozwoju 
metropolii w Polsce, wyprowadzenie kluczowych urzędów i instytucji. Takie 
podejście przeczy idei, zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów Europy. 
Do takiej Europy chcieliśmy powrócić, za taką Unią głosowaliśmy 
w referendum. Trudności, z jakimi boryka się nasze województwo, dają 
niepowtarzalną szansę wspólnego działania wszystkich ugrupowań 
politycznych, bo tylko tak działając, mamy szansę, że nasz głos będzie słyszalny 
i w Warszawie i w Brukseli. Takie artykuły, skutecznie tę szansę niweczą.  
Liczymy, że pan Premier, jako lider Platformy Obywatelskiej zadba o to, aby 
w państwa gazecie przedstawiono rzetelny i sprawiedliwy obraz województwa 
Świętokrzyskiego i jego mieszkańców, którzy swoją ciężką pracą 
i wyrzeczeniami zasługują na szacunek i wsparcie, a po tym publicznym 
upokorzeniu zwyczajne słowo przepraszam.” 
Podpisano: Parlamentarzyści i Radni Sejmiku Wojewódzkiego oraz 
Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.  
 
Do tego listu, jako Radni Miasta Kielce w całości się przyłączamy.  
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Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 
Agata Wojda 
Zgłaszałam się w zupełnie innej sprawie, ale nie mogę się nie odnieść do tego, 
co pan Radny Karyś zaprezentował. Świętokrzyskie struktury Platformy 
Obywatelskiej znacznie wcześniej, niż list działaczy Prawa i Sprawiedliwości, 
wystosowali oficjalne stanowisko odnośnie artykułu pana Piotra Rachtana. Jest 
ono do przeczytania na stronie internetowej. Ja nie będę państwa już zamęczać 
kolejnymi stanowiskami, ponieważ ich było dużo i moglibyśmy sobie czytać do 
wieczora. My także nie zgadzamy się z tezami zawartymi w artykule pana Piotra 
Rachtana. Jest on prywatną osobą i wyraził subiektywny pogląd, z którym chyba 
nikt z mieszkańców Kielc i Województwa Świętokrzyskiego się nie utożsamia. 
To stanowisko pojawiło się na naszym telebimie, tak że mogą sobie je państwo 
przeczytać.  
W sprawie, w której chciałam zabrać głos.  
Nawiązując do wypowiedzi Kasi Zapały, która mówiła o wycieczce, którą 
zrobiła sobie Komisja Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska, to było 
wyjście poza posiedzeniem Komisji, tym bardziej dziękuję Radnym, którzy 
mimo, że nie otrzymują za to dodatkowego uposażenia, wybrali się z nami. 
I informacja z zaproszeniem od klubu miłośników geologii, bo ten klub 
odwiedziliśmy. Mieści się on w Kieleckim Centrum Kultury. Jeś li macie 
państwo ochotę spotkać się z grupą fantastycznych pasjonatów, ich drzwi stoją 
dla was otworem. Polecam żeby do nich zajrzeć, ponieważ robią świetne, 
fantastyczne rzeczy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
Chciałabym się odnieść do jednego z głosowań, które dzisiaj mieliśmy na sesji. 
Chodzi o budynek w obrębie Kadzielni. Ja głosowałam za tym, abyśmy 
wykupili ten budynek. Chciałabym się odnieść dlaczego. Chciałabym żeby 
państwo też wiedzieli, poznali moje argumenty. Generalnie twierdzę, że rozwój 
Miasta wymaga pewnych inwestycji i nakładów. Bardzo bym była rada, 
gdybyśmy w końcu, kiedyś przygotowali taki dokument priorytetów. Zresztą 
istnieje Strategia, w której to jest zawarte. Teraz odniosę się do samej Kadzielni. 
Kadzielnia jak wszyscy wiecie, ja to powtórzę, jest miejscem niepowtarzalnym 
na skalę europejską. Takie miejsca są dla nas o tyle istotne z punktu widzenia 
rozwoju Miasta Kielce, że w jakiś bardzo atrakcyjny sposób, przyciągają do nas 
ludzi spoza regionu. Każde działanie, które ma na celu ochronę tego typu 
miejsc, ich rozwój, przebudowę i uatrakcyjniania, powinno być przez nas 
wspierane. Przeze mnie będzie na pewno wspierane. Nie będę się odnosić 
konkretnie do wykupu tego budynku, natomiast chciałabym, abyśmy jako 
Radni, również brali pod uwagę priorytety, które powinny nam przyświecać. 
Rozwój Miasta wymaga inwestycji. Wymaga tego aby miasta ze sobą 
konkurowały. Miasta konkurują teraz ze sobą pod względem atrakcyjności, 
szczególnie turystyczno – rozrywkowej. To jest ogromny potencjał Miasta 
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Kielce. Według mnie, właśnie nasze geologiczne podłoże, to że mamy 
rezerwaty i przede wszystkim Kadzielnia, jeżeli jest miejsce, w którym 
tworzony jest skatepark, który się świetnie przyjął, i mamy szansę, aby rozwijać 
tego typy miejsca, myś lę, że każdy z nas powinien pod takim wglądem 
analizować, aby jednak doinwestowywać tego typu działania i wspierać pod tym 
względem Prezydenta. Według mnie, Kielce nie staną się metropolią 
przemysłową i nigdy nie będą również metropolią w rozumieniu globalnego 
podejścia do słowa metropolia, ale możemy być metropolią turystyczną i być 
bardzo atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu przez ludzi odwiedzających 
nas spoza Miasta. Dlatego bardzo bym prosiła, jeżeli mamy uchwały dotyczące 
newralgicznych punktów Miasta, właśnie pod względem atrakcyjności Miasta, 
abyśmy brali również pod uwagę fakt, że nie zawsze w takiej sytuacji pieniądze 
to najważniejszy argument przy głosowaniu. 
 
Do pkt. 11 
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