
1 
 

Protokół Nr XIII/2011 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku, w godz. 15.30 – 15.50  
w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach,  

Rynek 1 
 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 18 radnych.  
 
Do pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XIII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14 lipca 2011 roku. 
Witam Państwa na pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce zwołanej 
na wniosek Pana Prezydenta, który brzmi: „Proszę o zwołanie nadzwyczajnego 
posiedzenia sesji Rady Miasta Kielce w związku z koniecznością zwiększenia 
środków na realizację zadania pod nazwą budowa budynku na potrzeby żłobka  
i przedszkola samorządowego – „Piekoszowska II”. Wprowadzenie powyższych 
zmian jest niezbędne do rozstrzygnięcia prowadzonej procedury przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy zakończenia realizacji przedmiotowego zadania. Prośba 
ta podyktowana jest bardzo dużą potrzebą społeczną związaną z uruchomieniem 
żłobka i przedszkola w miesiącu wrześniu 2011r.”. 

I na ten wniosek, który wpłynął 12 lipca br. odpowiedzieliśmy dzisiejszą 
obecnością. 

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 
liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 

Do pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu 
dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich porządkiem: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 



2 
 

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

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

4. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Zanim rozpoczniemy procedowanie to chciałbym powitać wśród nas Pana 
Andrzeja Porawskiego Dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Jest wśród nas 
po raz pierwszy, więc prawo gościa, żeby mógł w paru słowach do nas 
przemówić. 
 
Pana Andrzej Porawski Dyrektora Biura Związku Miast Polskich 
Panie Przewodniczący 
Panie Prezydencie 
Szanowni Państwo 
Bardzo przepraszam, że przeszkodziłem Wam w tym, jak sądzę, krótkim 
posiedzeniu. Sam byłem przez 4 kadencje Radnym, więc każda obecność na 
sesji Rady jest dla mnie ważna. Natomiast chcę powiedzieć, że w ramach 
Związku Miast Polskich, którego jestem, jak Pan Przewodniczący powiedział, 
Dyrektorem od ponad 20 lat, staramy się te sprawy samorządowe na tyle, na ile 
mamy możliwości, na szczeblu centralnym załatwiać. Nasza skuteczność jest na 
poziomie 30-40 %, tak można ocenić liczbę spraw pozytywnie załatwionych.  
A więc jest na poziomie średniej europejskiej. To, że udaje nam się te 30-40 % 
załatwić to przede wszystkim dzięki Miastom, bo od Miast dostajemy takie 
materiały, argumenty i liczby, bo na ogół liczby są tym argumentem 
najważniejszym, dzięki którym udaje nam się decydentów czasami do czegoś 
przekonać. Chociaż nie zawsze. Ostatnim przykładem negatywnym była słynna 
ustawa o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Ona jest dobrą ustawą z jednym 
wyjątkiem – ona nie przekazuje nam ani jednego złotego na nowe zadania. 
Zwróciliśmy się do Prezydenta RP żeby skierował ją do Trybunału 
Konstytucyjnego, nie zrobił tego jak wiadomo, podpisał w ogniu zbliżającej się 
już, jak wiadomo, kampanii wyborczej, jednocześnie zapowiedział monitoring 
działania tej ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby się 
okazało, że tych pieniędzy rzeczywiście nie ma. Nie będę Państwu dłużej 
przeszkadzał. Cieszę się, że jestem w Kielcach, że Kielce się tak dobrze 
rozwijają. Gratuluję działalności i wszystkiego dobrego. 
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Do pkt. 3.1 
 
Pan Wojciech Dudzic Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu UM 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Kielce na 2011 rok 
W ramach planów wydatków majątkowych proponuje się przenieść łączną 
kwotę 1 mln zł. z zadań pod nazwą:  

− „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 wraz z 
zagospodarowaniem terenu” – kwota 530 tys. zł., 

− „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej” – kwota 24 600 zł, 
− „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach” – 

kwota 89 300 zł., 

− „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ulicy Hutniczej w 
Kielcach” – kwota 100 000 zł.,  

− „Budowa budynku wielorodzinnego „Złota Jesień” u zbiegu ulic 
Leszczyńskiej i Wiejskiej – kwota 86 100 zł., 

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków 
na realizację zadania „Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola 
samorządowego – Piekoszowska II”. Wnoszę o podjęcie uchwały. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Jaki negatywny wpływa na realizację tych zadań wymienionych przez Pana 
Dyrektora będzie miało zabranie tych środków? 
 
Pan Dyrektor Wojciech Dudzic 
Są to pieniądze zaoszczędzone na przetargach, i z tego co mi wiadomo  
z Wydziału Realizacji Inwestycji, nie będzie to miało żadnego wpływu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
W ramach dyskusji ja sobie sam pozwolę zabrać głos i chciałbym powiedzieć, 
że art. 259 ustawy o finansach publicznych daje możliwość Prezydentowi 
Miasta, po uzyskaniu opinii pozytywnej właściwej komisji ds. budżetu organu 
stanowiącego j.s.t., dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 
Niezależnie od rezerwy celowej jest jeszcze rezerwa ogólna. Jeżeliby brakowało 
pieniędzy wtedy, kiedy w ogóle nie obradujemy, na przykład w sierpniu, to 
wtedy co, przetarg  byłby nierozstrzygnięty, czekalibyśmy do września? Myślę, 
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że tu są dwie rzeczy, które przy tej okazji trzeba załatwić. Wnioskuję żebyście 
Państwo rozważyli możliwość utworzenia rezerwy celowej w kwocie miliona 
złotych na tytuły inwestycyjne, między innymi na takie sytuacje jak ta i na 
najbliższej sesji żeby taką rezerwę utworzyć. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że 
w ciągu dwóch dni potrafiliście Państwo znaleźć rezerwy w tytułach 
inwestycyjnych w Wydziale Realizacji Inwestycji. Jeżeli w ciągu dwóch dni 
można takie rezerwy znaleźć, to przejrzyjmy wszystkie tytuły inwestycyjne, 
żeby Pan Prezydent miał swobodę działania i nie musiał zwoływać całej sesji. 
Komisja Budżetu i Finansów, pięć osób, się zbiera i jest możliwość 
przestawiania pieniędzy jak się chce. A jak jest utworzona rezerwa celowa to 
wtedy już w ogóle nie ma problemu żeby Komisję zwoływać, tylko się korzysta 
z tej rezerwy i Pan Prezydent ma komfort działania. To mój wniosek do tego, co 
się dzisiaj dzieje. Bo tak naprawdę musieliśmy w trybie ad hoc zwołać sesję,  
a niektórzy Radni nie są w tej chwili w Kielcach i są mocno niezadowoleni, że 
nie są uczestnikami dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIII/279/2011  z dnia 14 lipca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2011 
rok.  
 
Do pkt. 3.2 
 
Dyr Wojciech Dudzic zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 – 
2015. 
Projekt jest podyktowany zmianami dokonanymi poprzednią uchwałą. Wnoszę 
o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIII/280/2011  z dnia 14 lipca 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. 
 
Do pkt. 4 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIII sesję Rady Miasta Kielce  
w dniu 14 lipca 2011 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 

 
Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 
 
 


