
1 
 

Protokół Nr XIX/2011 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 8 grudnia2011 roku, w godz. 10.00 – 16.15 
w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, 

Rynek 1 
 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: 
Radny Oleg Magdziarz. 
 
Do pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XIX sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 grudnia 2011 roku. 
Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 
Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  
i szefów podległych Miastu jednostek. 

Witam wśród nas Posła na Sejm RP Pan Krzysztofa Lipca. 
Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  

z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. 
Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 
obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 
Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  
 
Do pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
uzgodniony w dniu 30 listopada 2011 roku porządek obrad, a także projekty 
uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 
do nich porządkiem. 
Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem 
wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 
obrad, polegający na wprowadzeniu do porządku: 

1) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości; 
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2) projektu uchwały  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych, 
3) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, 
4) autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok, 
5) autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości 
kosztów z tym związanych – na terenie Miasta Kielce. 

Prezydent Miasta wniósł również o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru formy organizacyjno – 
prawnej dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach. 
 
Radna Agata Wojda 
W imieniu 15 Radnych chciałbym złożyć wniosek 15 Radnych, pozwoli Pan, ze 
go odczytam: 
„My, Radni Rady Miasta Kielce, zwracamy się o wprowadzenie w porządek 
obrad dzisiejszej sesji informacji komu, w jakim trybie i przez kogo zostały 
udostępnione wnioski do budżetu radnych i komisji merytorycznych. Prośba 
nasza wynika ze skandalicznej sytuacji, jaka ma miejsce od wczoraj na 
oficjalnym portalu Korony Kielce oraz oficjalnym fanpage’u Klubu na 
facebook’u. Tuż po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pojawił się wpis 
na portalu prezentujący skany 2 wniosków, ich treść znalazła się także na 
portalu społecznościowym. Bulwersuje nas szczególnie fakt, że pod wpisem 
pojawiły się dziesiątki komentarzy kibiców obrażających Radną Katarzynę 
Zapałę. Ich treść miała charakter wulgarny i agresywny. Pragniemy wyrazić 
swoja dezaprobatę, że taka sytuacja miała miejsce w obszarze, którym zarządza 
sam Klub. Mamy świadomość, że treść wniosków ma charakter jawny  
i publiczny jednak wyjaśnienie komu zostały udostępnione może być pomocne 
w ustaleniu inicjatorów całego nieprzyjemnego zajścia oraz celu takich działań. 
Ze względu na powagę sytuacji domagamy się wyjaśnień podczas obrad 
dzisiejszej sesji. Solidarnie wyrażamy swój zdecydowany protest przeciwko 
takim praktykom oraz poziomie toczącej się w tej sprawie dyskusji. Dziś atak 
skierowany jest w stronę Katarzyny Zapały, ale w przyszłości podobne 
manipulacje związane z wykonywaniem społecznego mandatu mogą dotyczyć 
każdego z nas.” 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Mam pytanie czy w punkcie Informacja o pracy Prezydenta między sesjami 
może się odbyć ta informacja? Rozumiem, że w tym punkcie Pan Prezydent 
odniesie się do całego wniosku. Nie musimy tego wprowadzać jako odrębny 
punkt, czy taki jest wniosek żeby wprowadzić? 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Odpowiadać ma Pan Prezydent. Jest to sprawa w obrębie Rady Miasta, struktur 
Rady Miasta, bo jednak ten wniosek został zeskanowany  czy też skserowany  
i chcielibyśmy wiedzieć kto i w jakim trybie udzielił zgody na tego typu rzecz.  
I myślę, że to nie Pan Prezydent. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
To proszę powiedzieć kto. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
To się pojawiło na Komisji Budżetu, więc możemy zacząć od Komisji Budżetu, 
a potem zapytać po prostu: kto? Kto miał dostęp do tego, kto wydał takie 
polecenie, kto to zrobił, kto przesłał, przekazał, itd..To nas interesuje. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Od razu odpowiadam. Wnioski wszystkie, które są głosowane na Komisji 
Budżetu związane ze zmianą w budżecie, według procedury, są przekazywane 
do Pana Prezydenta. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Dobrze, ja się wycofuję. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jeśli pytanie jest zadane kto mógłby przenieść jakiekolwiek informacje, to 
Komisja jest jawna i w tej Komisji brali udział również dziennikarze, i stale, 
każdy, kto chce może również w tym uczestniczyć. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Ja pytam tylko o to czy, bo wiem od Przewodniczącego Budżetu, z którym 
akurat rozmawiałem w tym czasie kiedy to się pojawiało, że nie było takiego 
wniosku od dziennikarzy, czy też od kogoś innego. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Proszę Państwa, ja Wam powiem tak, kwestia jest do wyjaśnienia: do 30 
listopada był termin składania wszystkich wniosków. Wnioski były złożone  
w Biurze Rady i do wniosków dostęp miałem między innymi ja i wszyscy, 
którzy pragnęli się dowiedzieć jakie wnioski zostały złożone. 
 
Radna Agata Wojda 
Panie Przewodniczący, to jest pytanie czy ktoś w jakimkolwiek trybie zwracał 
się o udostępnienie tych wniosków. Jeżeli zwracał się do Biura Rady, więc 
proszę Pana Przewodniczącego o udzielenie tej informacji, jeżeli do innych 
pracowników Urzędu Miasta. Ja obawiam się sytuacji, że poprosimy Pana 
Prezydenta, a Pan Prezydent powie, że nic o sprawie nie wie, nie będziemy 
mogli dopytać Przewodniczącego Komisji, nie będziemy mogli dopytać Pana 
Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ja mogę od razu odpowiadać. Pytacie mnie, to Wam mówię, że jeśli ktoś  
z zewnątrz wystąpiłby o udostępnienie informacji o wnioskach związanych  
z poprawkami w budżecie, natomiast czy od 30 do dzisiejszego dnia ktoś 
występował czy nie, to trzeba ustalić po prostu. 
 
Radna Agata Wojda 
To bardzo proszę o ustalenie, Panie Przewodniczący. To nie była kwestia treści, 
która się pojawiła, w jakiś sposób komentowana, tylko pojawiły się skany 
samych wniosków. Pojawiły się tuż po posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Finansów, która miała miejsce we wtorek, więc istnieje hipotetyczna 
możliwość, że stało się to 30 listopada. Natomiast okoliczności wskazują, że po 
posiedzeniu tej Komisji. Jeżeli Pan Przewodniczący może wyjaśnić 
kompleksowo tę sprawę to z pewnością będzie  to dla nas satysfakcjonujące. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Nie widzę innych głosów w sprawie. Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej 
Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Głosowanie: 

 
Za   – 11 
Przeciw   – 12 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Głosowanie: 
 
Za   – 12 
Przeciw   – 8 
Wstrzymało się  – 3 

 
Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
III.  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015 
 

Głosowanie: 
 
Za   –18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 5 

 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Kielce na 2011 rok 
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Głosowanie: 
 
Za   – 18 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 5 

 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z 
dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych – 
na terenie Miasta Kielce 
Głosowanie: 
 
Za   – 21 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 
obrad. 
 
VI. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniająca 

uchwałę w sprawie wyboru formy organizacyjno – prawnej dla 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach 

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

 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 
uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 
zaproponowane zmiany. 
Sprzeciwu nie słyszę. 
 
Głosowanie: 
Za   – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Ponadto w trakcie trwania sesji dokonano zmiany w porządku obrad polegającej 
na wprowadzeniu do porządku projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 
Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu zbadania okoliczności opublikowania na 
stronie internetowej spółki Korona Kielce SA informacji nieprawdziwych  
i mogących stawiać w złym świetle radnego Rady Miasta Kielce. 
 
Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 

27 października 2011r. oraz 17 listopada 2011r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2011-2015 (z autopoprawką); 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2011 rok(z autopoprawką); 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011; 

4) w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach; 

5) w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia w Kielcach; 
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6) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce 
na lata 2012-2014; 

7) 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; 

8) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych – na terenie 
Miasta Kielce (z autopoprawką); 

9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego 
położonego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej nr 9/11 m. 5; 

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu zarządu nieruchomością stanowiącą własność Miasta Kielce na 
prawach powiatu; 

11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: 
Piotrkowskiej i Silnicznej; 

12) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej; 

13) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Łopuszniańskiej; 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Miłej 59A; 

15) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy 1-go Maja; 

16) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Leśnej 3; 

17) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Kielce; 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Sprawy różne i wolne wnioski.  
1) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta 

Kielce w celu zbadania okoliczności opublikowania na stronie 
internetowej spółki Korona Kielce SA informacji nieprawdziwych  
i mogących stawiać w złym świetle Radnego Rady Miasta Kielce. 

9. Zamknięcie obrad. 
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Do pkt 3 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 
protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 27 października  2011 roku oraz 
17 listopada 2011 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość 
zapoznania się z protokołami praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. 
Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów.  
 

I. Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVII/2011  z sesji 
Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 27 października 2011r. 
 

II. Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 

 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XVIII/2011  z sesji 
Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 17 listopada 2011r. 
 
Do pkt. 4 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
1. Harmonogram prac Rady na 2012 rok, w wersji skorygowanej o złożone 

wnioski Radnych, jest zawieszony na stronie internetowej Rady Miasta 
Kielce. 

2. Przypominam Przewodniczącym Komisji, że do 15 grudnia, zgodnie  
z postanowieniami Statutu Miasta Kielce, są zobowiązani do złożenia na 
piśmie Przewodniczącemu Rady haromonogramów pracy poszczególnych 
Komisji na rok 2012, uwzględniających terminy sesji Rady oraz uzgodnioną 
z członkami poszczególnych Komisji tematykę posiedzeń Komisji. 



10 
 

3. Informuję Wysoką Radę, iż w dniach 23-24 listopada uczestniczyłem  
w V Zjeździe Gospodarczym Miast w Poznaniu organizowanym przez 
Związek Miast Polskich. W ramach tego Zjazdu uczestniczyłem w 
Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Unię Europejską  
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod polską prezydencją, o nazwie 
„Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej łączeniu do Europy”. Brałem także udział w 
prezentacji dorobku i relacji samorządów terytorialnych miast targowych  
z firmami targowymi w Polsce. 

4. Już dziś serdecznie zapraszam Radnych oraz pracowników Magistratu na 
świąteczne spotkanie opłatkowe, które zaszczyci swoją obecnością Biskup 
Ordynariusz Kazimierz Ryczan, w dniu 22 grudnia o godz. 8.00, a więc 
przed sesją Rady. 

5. Interpelacje między sesjami złożyła Radna Winiarska Joanna,  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Zgodnie z naszymi zapisami statutowymi goszcząc Posła na Sejm RP jesteśmy 
zobowiązani udzielić Mu głosu, w związku z tym zapraszam Pana Posła na 
mównicę. 
 
Pan Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP 
Sadzę, że to miły obowiązek, który wynika również i z ustawy. 
Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado 
Pani i Panowie  
Wielki to dla mnie honor, że w tym miejscu, miejscu gdzie bije serce Kielc 
mogę stanąć przed Państwem i skierować do Was słowo. Nie ukrywam, że to 
spotkanie jest dla mnie bardzo ważne. Jesteśmy u progu kadencji 
parlamentarnej, więc to dobry czas aby właśnie w tym miejscu skierować słowa 
ogromnej wdzięczności do wszystkich mieszkańców Kielc, którzy wzięli udział 
w wyborach parlamentarnych. Tę wdzięczność kieruję szczególnie pod adresem 
tych, którzy poparli moje stronnictwo polityczne. Ale większość spośród 
Państwa była zaangażowanych w kampanię wyborczą i pod waszym adresem 
też głębokie ukłony, bo kampania wyborcza, gdzie ścierają się programy, gdzie 
jest walka na słowa, czasami i na czyny, ale te w dobrym słowa znaczeniu, to 
tak naprawdę to jest coś, co umacnia naszą demokrację. Kampania wyborcza się 
skończyła i dzisiaj czas w polskim Sejmie na wspólną pracę dla Polski. I tak 
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samo, czas w tym dostojnym gremium na ciężką pracę dla Kielc. I to trzeba 
czynić ponad podziałami politycznymi. Sadzę, że damy wspólnie radę, jako 
mandatariusze ziemi kieleckiej, Wy Państwo jako Radni i my, którzy mamy 
przyjemność sprawować mandaty parlamentarne w Sejmie i w Senacie. Ja nie 
ukrywam, że bardzo liczę na owocne współdziałanie z Prezydentem Miasta 
Kielc i z Wysoką Radą. Czas jest ważny w polskim parlamencie, rozpoczynamy 
niebawem debatę budżetową i ten czas też musimy wykorzystać z pożytkiem dla 
regionu świętokrzyskiego, ale również i dla Kielc. Dlatego bardzo serdecznie 
proszę o to, abyście Państwo pochylili się również nad tymi problemami 
zmierzającymi w tym kierunku, aby przygotować dla parlamentarzystów ziemi 
świętokrzyskiej te sprawy, które dla Was są ważne, i które będziecie mogli 
rozwiązać przy finansowym wsparciu budżetu centralnego. Jesteśmy na to 
bardzo otwarci. Pragnę zadeklarować wolę współdziałania mojej frakcji 
parlamentarnej z Radą Miasta Kielce. 
Panie i Panowie Radni, te dni, które nadchodzą są dniami bardzo ważnymi. Otóż 
12 grudnia to właśnie dzięki Państwa postawie dostąpimy zaszczytu 
uczestniczenia w ważnej uroczystości. Otóż Miasto Kielce jako pierwsze  
w Polsce podjęło decyzję, Waszymi głosami drodzy Państwo, aby w ważnym 
miejscu Kielc, w centrum Miasta ulica przybrała imię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Pragnę Wam za tę mądrą decyzję 
podziękować. To cieszy, że tu w Radzie Miejskiej w Kielcach można ponad 
tymi podziałami, które zostały wywołane narodową tragedią z 10 kwietnia 2010 
roku, można myśleć inaczej. To jest duża wartość. Za to Wam gorąco dziękuję  
i pragnę Was zaprosić na tę uroczystość. Bądźmy wtedy wszyscy razem. To 
ważne wydarzenie, bo Kielce manifestują to, że można o tych ważnych 
sprawach dla Polaków myśleć i działać inaczej. Dziękując Wam za to wszystko, 
proszę Was o to, abyście dali z siebie wszystko dla Kielc, bo Pan Prezydent 
Lech Kaczyński mówił: „Warto być Polakiem”. Ja jestem przekonany co do 
tego, że dzisiaj trzeba powiedzieć tu, w tym miejscu, jak powiedziałem na 
początku, gdzie bije serce Kielc, powiedzieć, że warto być Kielczaninem. Ja też 
pragnę się do tego przyłączyć. Wszak Kielce to moje Miasto, Miasto mojej 
młodości, czasów akademickich. Tu uczyłem się polityki i mam ogromny dług 
do spłacenia również Kielcom. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jestem 
przekonany co do tego, że to dzisiejsze spotkanie z Państwem będzie nadal 
kontynuowane, że to nie jest spotkanie takie ad hoc. Wszystkiego dobrego, 
Szczęść Wam Boże.  
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Do pkt 5 
 
Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce przedstawił 
informację o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce: 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 
2011 roku wydałem: 

I.     34 zarządzenia dotyczące: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok  –  Nr 413/2011,  Nr 418/2011, Nr 434/2011, 

2) zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce  na 2011 rok  –  Nr 

437/2011,  Nr 445/2011, 
3) zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych Miasta Kielce na 2011 rok – Nr 412/2011, Nr 414/2011, Nr 419/2011, 

Nr 435/2011, Nr 438/2011 , Nr 444/2011, 
4) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania udziału ½ części w nieruchomości położonej w Kielcach 
przy ulicy Leonarda 8 – Nr 433/2011, 

5) ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce – Nr 

447/2011, 
6) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na 

składowisku w Promniku – Nr 446/2011, 
7) powołania Komisji; 

a) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników 
majątku ruchomego – Nr 415/2011, 

b) likwidacyjnej w celu zniszczenia niewykorzystanych druków 
ścisłego zarachowania tj. bloczków opłaty targowej – Nr 416/2011,  

c) egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego – Nr 420/2011, Nr 421/2011, Nr 

422/2011, Nr 441/2011, Nr 442/2011, 
8) nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach 
przy ulicy: 

a) Górnej – Nr 417/2011, 
b) Tatrzańskiej nr 75 – Nr 436/2011, 

9) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach: 
a) Gustawa Morcinka  – Nr 423/2011, 



13 
 

b) Skrzetlewskiej – Nr 424/2011, 
c) Malików – Nr 425/2011, 
d) Jasieńskiego – Nr 427/2011, 
e) Tatrzańskiej – Nr 428/2011, 
f) Świerkowej i Tujowej – Nr 429/2011, 
g) Rakowskiej i Brzozowej – Nr 430/2011, Nr 431/2011, Nr 432/2011, 
h) Smuglewicza – Nr 443/2011, 

oraz wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gmina Morawica 
– Nr 426/2011, 

II.  3 decyzje  i  6 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu  płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta.  
III.  W okresie sprawozdawczym przygotowałem 19 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 
Jeżeli chodzi o pytanie zadane przez Panią Radną dotyczące informacji 

zawartej na stronie internetowej Klubu Korona Kielce, uprzejmie informuję, że 
w tej sprawie nie mam informacji. Natomiast mogę Państwa poinformować, 
Pana Przewodniczącego poproszę o potwierdzenie, o sprostowanie, jeśli 
popełniam błąd, że wnioski z Komisji wpłynęły do Pana Przewodniczącego  
w dniu wczorajszym, najprawdopodobniej albo dotarły albo są w drodze do 
biura Prezydenta. Dziękuję bardzo. 
 
Radna Joanna Winiarska 
Mam zapytanie w imieniu mieszkańców oraz Zarządu Wspólnoty Osiedlowej 
osiedla Vis a Vis z prośbą o udzielenie informacji na temat budowy 
skrzyżowania al. Szajnowicza i ul. Massalskiego oraz dojazdu z przedłużonej ul. 
Massalskiego do budynku usługowego zlokalizowanego przy al. Szajnowicza-
Iwanowa 13E. 
Z informacji jakie uzyskałam od Zarządu Wspólnoty wynika, że w umowie 
przedwstępnej była gwarancja, iż ten dojazd będzie wykonany. Do dzisiejszego 
dnia go nie ma. A z kolei z informacji jakie również uzyskałam od Zarządu 
wynika, że Pan Prezes Spółki nie ma pieniędzy i tego skrzyżowania nie wykona. 
No i teraz takie wątpliwości, bo podczas rozmowy z Pan Prezesem myśmy 
również, jako Radni, mieli gwarancje, że firma ta zajmie się tego typu sprawami 
infrastruktury. Bardzo bym prosiła o informacje na ten temat. 
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Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarz ądu Dróg w Kielcach 
Jeżeli chodzi o skomunikowanie tego miejsca, a w zasadzie skomunikowanie 
dwóch obszarów, jeden obszar to jest osiedle Vis a vis, o którym Pani Radna 
wspomniała, drugi obszar to jest sąsiadujące z tym Przedszkole wybudowane w 
 ubiegłym roku chyba, w tym roku oddane. Jest tam w tej chwili zawiązana 
inicjatywa lokalna. Inicjatorem jest Spółka, która jest inwestorem osiedla Vis a 
vis i inicjatywa ta jest w trakcie realizacji. Jest to dość duże zadanie finansowo, 
ponieważ wymaga sporo prac z sieciami, poza tym budujemy praktycznie drogę 
w polu. Pierwszy etap tego jest zaplanowany na ten rok, mówię tutaj ogólnie  
o skomunikowaniu osiedla Vis a vis, i to już dobiega końca. Drugi etap 
przewidziany jest na rok przyszły. Natomiast żeby ułatwić komunikację z tą 
enklawą osiedla i zapewnić bezpieczny dojazd do Przedszkola, została 
wykonana tymczasowa droga przez wykonawcę realizującego pierwszy etap 
zadania, od ul. Szajnowicza do fragmentu gdzie kończy się ten pierwszy etap. 
Droga będzie, dojazd będzie, jest to podzielone na etapy i jakby formalnie 
podpisane w postaci inicjatywy lokalnej. Dziękuję. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja mam zapytanie do jakby porządku obrad. Rozumiem, że porządek został 
przyjęty, Prezydent zaproponował zdjęcie uchwały, która dotyczy projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru formy organizacyjno – 
prawnej dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach. Na Komisji 
analizowaliśmy tę sytuację, były powody, dlaczego musimy zmienić tę formę 
prawną. Ponieważ pomimo tego, że mamy już porządek obrad za sobą ja bym 
mimo wszystko chciała, aby Prezydent wyjaśnił dlaczego ta uchwała została 
zniesiona. Myślę, że dobrym zwyczajem byłoby, że w momencie kiedy po 
pracach Komisji, które wypowiadały się na temat pewnych uchwał, te uchwały 
są zdejmowane z porządku obrad, aby ktoś nam wyjaśniał dlaczego tak się 
dzieje.  
 
Radna Agata Wojda 
Panie Przewodniczący, ja w sprawie wniosku, który zgłosiłam w imieniu 15 
radnych. Rozumiem, że to odpowiedź miała być w tym punkcie udzielona, jeżeli 
nie wprowadziliśmy jej do porządku obrad. Jest mi przykro, że muszę ponawiać 
to pytanie. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ponieważ wniosek mam w tej chwili w ręce i on jest zaadresowany do mnie, to 
żebym poważnie potraktował Radnych i w miarę możliwości odpowiedział na 
zagadnienia, które tu są napisane, nie mogę tu w tej chwili ad hoc odpowiedzieć. 
Pewno pod koniec tej sesji odniosę się do tego wniosku jako Przewodniczący. 
Natomiast nic poza tym nie mogę powiedzieć w tym momencie. Muszę 
sprawdzić jaki obieg mógł mieć miejsce, jeśli chodzi o same wnioski, od 
posiedzenia Komisji, skoro twierdzicie Państwo, że to od Komisji. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Przewodniczący ja chciałem Panu ułatwić pracę. Nie ma niestety Pana 
Prezydenta Lubawskiego, ja przyzwyczaiłem się do tego, że w punkcie 
Informacje Prezydenta o pracy między sesjami zastępuje go Wiceprezydent, 
tylko w extraordynaryjnych przypadkach Pan Prezydent Lubawski był tutaj  
z nami przez chwilę na sali, wyszedł zaraz przed swoim punktem, przed swoim 
wystąpieniem. To też jest dowód na pewną niezgodność, chyba 
charakterologiczną, pomiędzy większością Rady, a Panem Prezydentem. Ja nie 
zgadzam się i trudno przejść obojętnie przed słowami Pana Prezydenta 
wypowiedzianymi dla dzisiejszego Echa Dnia: „Ja reprezentuję Kielce, oni 
działają na szkodę Miasta”. Chciałem żeby Państwo mieli świadomość, że tymi, 
którzy działają na szkodę Miasta, „onymi” jesteśmy My Radni. Mnie tego typu 
słowa oburzają. Wcześniej Pan Prezydent mówi: „Kielczanie się temu 
przyglądają”, więc mam nadzieję, że Kielczanie również słuchają tego, co 
mówię. Bo jeżeli byśmy zliczyli głosy, które my żeśmy otrzymali, jako 
kandydaci na radnych i skutkowało to tym, iż objęli śmy mandaty, gdybyśmy 
policzyli wszystkie swoje głosy, to Panie Prezydencie zwracam uwagę, że tych 
głosów jest jednak więcej niż Pan na Prezydenta uzyskał. To jest pierwsza 
sprawa. Druga sprawa, Panie Przewodniczący, proszę przywołać Pana 
Sekretarza Kozę do porządku, bo ja rozumiem, że mnie przerywa, ale to, że 
przerywał panu Posłowi Lipcowi, to już jest coś czego nie zwerbalizuję.  
  A powiem w jaki sposób możemy dojść do tego w jaki sposób te 
dokumenty z Ratusza znalazły się w Klubie Korona Kielce. Klub Korona jest 
Klubem miejskim, ma swój Zarząd, więc nic prostszego jak zapytać Prezesa 
Zarządu skąd te dokumenty posiadł. I myślę, że najsensowniej byłoby, aby Pan 
Przewodniczący zwrócił się z taką prośbą do Pana Prezydenta, żeby zapytał 
swojego pracownika skąd miał te dokumenty i jaki sposób, w oparciu o jakie 
przepisy prawa je opublikował. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, 
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która mnie bulwersuje. Ja na Komisji Budżetu i Finansów byłem przeciwny 
temu wnioskowi do budżetu, zresztą cała Komisja była przeciwna temu 
wnioskowi, przy czym chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim, a zwłaszcza 
może, władzom Korony Kielce – jeżeli chcą Państwo robić zamęt w umysłach 
swoich miłośników, to oczywiście mają Państwo do tego prawo, ale elementarna 
przyzwoitość wymaga wskazania, iż ten wniosek opiewający na 3 mln zł, nie 
był, jak wzmiankuje tutaj Klub Korona Kielce SA, wnioskiem Pani Radnej 
Katarzyny Zapały, tylko Komisji. I o tym też warto pamiętać. W związku  
z powyższym, Panie Przewodniczący, uważam, że ta sprawa musi być 
wyjaśniona dlatego, że nagonka, którą osoby będące w jakiś sposób zależne od 
Rady Miasta Kielce jako Radnych, w coraz większej mierze tzw. Radnych 
niepokornych, bo na początku może ich było dwóch, trzech, tak nas nazywano, 
w tym momencie mamy taką oto sytuację, że niepokorna staje się cała Rada. Nie 
zgadzam się z retoryką, która jest przyjmowana do oceniania prac Radnych. Nie 
zgadzałem się z nią po raz pierwszy kiedy Pan Prezydent nazwał skandalem 
odrzucenie przez Radnych proponowanej przez Niego uchwały, nie zgadzam się 
kiedy ktoś zarzuca mnie, że działam na szkodę Miasta, bo całą swoją 
działalnością w Radzie, i nie tylko ja, ale wszyscy moi Koledzy którzy byli 
Radnymi w poprzednich kadencjach, udowodnili chociażby reelekcją całym 
Kielcom, i powinni również udowodnić tym Panu Prezydentowi, że działają nie 
na szkodę tego Miasta, ale za wszelką cenę starają się aby to Miasto rozwijało 
się i żeby decyzje w nim podejmowane były rozsądne i skutkujące dobrze dla 
całego Miasta. My reprezentujemy Kielczan, Pan Prezydent mówi, że 
reprezentuje Kielce. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Bardzo proszę, aby przy wypowiedziach nie przeszkadzać Radnym. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Ja chciałem zgłosić wniosek formalny, który ułatwiłby Panu Przewodniczącemu 
podjęcie wiedzy na ten temat. Proszę o przerwę tak długą jak będzie czasu 
potrzeba na wyjaśnienie tej kwestii i udzielenie odpowiedzi kto, w jakim trybie, 
i kiedy wykonał tego typu rzeczy. Proszę o przerwę. Pan Przewodniczący jeśli 
podda to pod głosowanie powinien określi ć tę przerwę na tyle na ile będzie 
potrzeba żeby to zrobić. Ja postanowiłem być tutaj do końca dokąd nie usłyszę 
wiarygodnych odpowiedzi, więc bardzo proszę o potraktowanie tego w sposób 
poważny. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przerwa nie jest wnioskiem formalnym, jest zapisane jak powinna być ustalana. 
Jest głos za przerwą jednego Klubu, jak będzie drugi wniosek to będziemy 
przerwę robić. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość popieramy wniosek o przerwę. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Proszę określi ć jak długa ta przerwa ma być. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Tak jak we wniosku. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ogłaszam przerwę do godzimy 11.30. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady sesji.  
Odpowiadając na wniosek Radnych uprzejmie informuję co ustaliłem podczas 
przerwy: 
1. Prezes Zarządu Korona Kielce SA Tomasz Chojnowski przekazał, że nie ma 

z całą tą sprawą nic wspólnego. 
2. Portal Korony Kielce jest obsługiwany przez dziennikarzy, którzy nie mają 

obowiązku ujawniania źródeł informacji. 
3. W przypadku kiedy ich działanie byłoby sprzeczne z prawem ujawnienie 
źródła informacji może nastąpić wyłącznie na drodze prawnej. 

4. Po konsultacji prawnej wiem ponad wszelką wątpliwość, jak zresztą jest 
napisane we wniosku, iż poprawki do budżetu maja charakter jawny  
i publiczny. Radni kierując wnioski do budżetu nie robią tego w tajemnicy 
przez mieszkańcami naszego Miasta. 

5. W poprzednich kadencjach, także i w obecnej, wielokrotnie dziennikarze 
stawali się posiadaczami różnych informacji, które były krytyką różnych 
sytuacji przez Radnych i stawali się oni wówczas przedmiotem ostrych 
ataków niezadowolonych mieszkańców. 
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6. Uważam, iż jeśli zamieszczone informacje są niegodziwe, bądź naruszają 
dobra osobiste Radnego, to należy je sprostować i na drodze prawnej 
dochodzić swoich praw. 

 
Radny Mariusz Goraj 
Panie Przewodniczący, to zupełnie nie tak. Po pierwsze ja chciałbym poznać 
odpowiedź Pana Prezesa Korony, w takim układzie, na jakiej podstawie prawnej 
dziennikarze kieleccy redagują oficjalny, firmowy serwis spółki miejskiej. Bo 
Korona jest spółką, a to jest serwis firmowy, tam jest BIP. Pytanie czy Biuletyn 
Informacji Publicznej też kieleccy dziennikarze redagują? Po drugie jeśli Pan 
Prezes Chojnowski nie ma z tą sytuacją nic wspólnego to znaczy, że nie panuje 
nad tym co dzieje się u niego w firmie. Bo żyjemy na szczęście w XXI wieku,  
a nie w XIX, i serwisy informacyjne internetowe są oficjalną wizytówką każdej 
firmy. Bardzo często decyzje inwestycyjne są podejmowane w oparciu  
o informacje, które na tej stronie się pojawiają. Więc nie wyobrażam sobie takiej 
sytuacji, że serwis kieleckiej spółki jest redagowany przez kogoś, kto jest do 
tego nieupoważniony. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że na tym portalu, ja 
chciałbym, za wszelką cenę tego uniknąć i dopóki nie dostanę 
satysfakcjonującej odpowiedzi, prawdziwej, bo ja tutaj czuję się manipulowany 
po raz kolejny, tym razem przez Pana Prezesa Chojnowskiego, to będę 
zmuszony upublicznić tutaj Państwu zrzut ekranu z całej tej sytuacji. Mam je ze 
sobą. Specjalnie nie wziąłem laptopa żeby mnie nie korciło. Ale tam pojawia się 
cały szereg słów, które ewidentnie nadają się do Prokuratora. Bo to nie jest 
tylko, jak Pan Przewodniczący był łaskaw tutaj zauważyć, niezgadzanie się  
z decyzjami Radnych, bo oczywiście każdy ma prawo oceny każdego z nas, ale 
są gdzieś granice krytyki. Słowa, które tam, z inspiracji wynikającej z wpisu na 
oficjalnym serwisie Korony Kielce, wpisie firmowym, nie kibicowskim, 
podkreślam, bo kibice nic nie mają z tym wspólnego, się pojawił, to jest w wielu 
przypadkach, ja nie jestem prawnikiem, ale to ktoś, kto ma nawet elementarną 
wiedzę prawną może stwierdzić, że to jest naruszenie Kodeksu Karnego  
w przynajmniej trzech albo czterech paragrafach. Słowa, które tam pojawiają się 
i przez bardzo długi okres czasu były tolerowane przez kogoś kto moderuje ten 
fanpage, dotyczące nasR, a zwłaszcza jednego z nas, pełniącego funkcję 
Wiceprzewodniczącego naszej Rady, to jest coś co nie licuje z godnością nie 
tylko funkcjonariusza publicznego, nie tylko osoby, której wszyscy Kielczanie 
płacą pensję, bo to jeszcze raz podkreślam, że jest to spółka miejska.  
A w odpowiedzi na pytanie, na informację, że Pan Prezes z tą sytuacją nie ma 
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nic wspólnego – Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą ja jestem dość aktywnym 
uczestnikiem portali społecznościowych, zawodowo również tym się zajmuję. 
Bardzo łatwo jest sprawdzić kto jest administratorem takiego portalu. Dlatego, 
że założenie fanpage’a na Facebooku wymaga podania adresu mailowego 
administracyjnego. Ja sprawdziłem ten adres administracyjny i adresem 
administracyjnym fanpage’a Korony Kielce, nie kibicowskiego, tylko 
założonego przez firmę do tego uprawnioną, bo fanpage firma może założyć 
tylko jeden i tam są wszystkie dane kontaktowe, które są danymi nie kibica 
tylko Spółki: adres, KRS, wszystkie dane Spółki. Otóż administrator tego 
fanpage’a, czyli tej strony portalu społecznościowego, posługuje się konkretnym 
adresem mailowym i to nie jest adres żadnego z kieleckich dziennikarzy. Ja 
Państwu powiem jaki to jest adres, bo może po tym adresie dojdziemy do 
prawdy. Ten adres brzmi: prasa@korona-kielce.pl. Więc jest to oficjalny mail 
przypisany do serwisu Korony Kielce. Więc pytam, jeśli Pan Prezes nie ma  
z tym nic wspólnego, to kto ma z tym coś wspólnego? Ja chcę się dowiedzieć 
konkretnego nazwiska, dlatego że gdyby tam pojawiły się, Panie 
Przewodniczący, same skany poprawek, czy wniosków budżetowych lub 
jakiegokolwiek dokumentu, który, jak Pan słusznie zauważył ma charakter 
jawny, to nie budziłoby to żadnych moich kontrowersji i żadnego mojego 
sprzeciwu, bo Kielczanie mają prawo wiedzieć co my tutaj, również na 
Komisjach i poza Komisjami i sesjami, robimy jako Radni. Ale tam mamy do 
czynienia ze zwrotem „Koniec piłki nożnej w Kielcach”, gdzie jest odwołanie 
do działań konkretnej Radnej, przedstawionej w sposób fałszywy. Dla mnie ma 
to ewidentny charakter nagonki. Ja jestem członkiem Komisji Budżetu  
i Finansów, o czym Państwo wiedzą. Znam te wnioski, mam ich skany i umiem 
czytać. Wniosek, o którym jest napisane na stronie Korony jest złożony przez 
Komisję nie przez Panią Radną, więc ktoś kto szykował całą tę nagonkę na nią 
nie zadał nawet sobie trudu żeby czytać ze zrozumieniem dokumenty, w których 
posiadanie wszedł, jak mniemam, nie do końca zgodnie z prawem, albo 
przynajmniej z protokołem, który obowiązuje u nas w Radzie. Więc jeszcze raz 
proszę, aby odpowiedziano mi jak to się stało, że spółka miejska została 
wykorzystana do brudnej gry politycznej. Ja nie widzę tutaj innego uzasadnienia 
w jaki sposób spółka miejska została wykorzystana do brudnej gry politycznej. 
Proszę o odpowiedź na to pytanie i nie zrezygnuję dopóki nie otrzymam 
konkretnej odpowiedzi ja to się stało. 
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Radny Stanisław Góźdź 
Przyłączam się do głosu Mariusza Goraja, ponieważ ta forma zastraszania,  
a w tej chwili powiedzenie, że to jacyś dziennikarze, krasnoludki, uważam, że 
powinniśmy znać prawdę, bo jest to niedopuszczalne działanie. Dlatego też 
prosiłbym o pełne wyjaśnienie tej sprawy do końca. 
 
Radny Jan Gierada 
Oczywiście każde oplucie kogokolwiek powoduje jego wzburzenie, najczęściej 
słuszne. Ja myślę, że tego tematu się nie wyjaśni dzisiaj. Proponuję dać sobie 
więcej czasu, za kilka dni jest następna sesja. Trudno taki temat wyjaśnić  
w ciągu 45 minut. Pewnie nie będziemy powoływali komisji śledczej do tego 
tematu, bo jeśli trzeba powołać to chciałbym żeby Pan Goraj był szefem tej 
komisji śledczej i myślę, że w tej kadencji to wyjaśni. A mówiąc na poważnie, 
proponuję dać sobie czasu. Skoro Prezes Korony mówi, że nie ma z tym nic 
wspólnego, to znaczy, że ma honor i nie ma z tym nic wspólnego. Jest wiele, 
wiele możliwości manipulacji w dzisiejszych czasach możliwości 
komputerowych i nikt tu dzisiaj tego tematu nie wyjaśni. Szkoda naszego czasu. 
Proponuję, żeby sobie dać czas. Na każdego z nas napisano już tyle,  
w internecie w różnych miejscach, fałszywych informacji, obrzydliwych, 
złośliwych, łącznie i na mnie, że nie spisałby tego na byczej skórze. Zostawmy 
to na następną sesję. Myślę, że i Prezydent i Pan Przewodniczący, wszyscy 
jesteśmy zainteresowani tym żeby nie opluwać naszej koleżanki. Ja również 
jestem tym zainteresowany, tym bardziej, że niesłusznie. Ja nie czytałem, ale od 
jednej z osób z tego grona usłyszałem dzisiaj jakie to obrzydliwości były 
wypisywane. Dlatego proszę Radnych żeby dać sobie troszkę czasu. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Mam gorącą prośbę- nie rozmywajmy, nie zamiatajmy tych spraw pod stołem. 
Mamy czas, jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy tu i czekamy na odpowiedź. 
Mariusz Goraj dość konkretne postawił pytania. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Szanowni Państwo, współpracujemy razem już 5 lat. Chciałabym przekazać 
pewną informację, przede wszystkim Państwu czyli urzędnikom Urzędu Miasta 
Kielce, wszystkim moim kolegom i koleżankom z Rady Miasta Kielce i przede 
wszystkim wszystkim Kielczanom – absolutnie nikt w takiej formie nie jest w 
stanie mnie zastraszyć. Będę do końca zabiegać o to, aby te 500 tysięcy złotych 
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było przekazane na to boisko, bo merytorycznie jestem przekonana, że jest to 
bardzo ważne. Kieruję do wszystkich, którzy pisali te komentarze swoje słowa – 
absolutnie nie winię Was i nie mam żalu do nikogo. Fakt, że to wszystko jest 
nieprzyjemne, ale proszę mi Wierzyć, że mnie osobiście, z punktu widzenia 
oczywiście zawodowego, a czuję się zawodowo samorządowcem, nie wzrusza  
i nie spowoduje zmiany żadnej mojej postawy. Nie jestem osobą, która jest 
bojąca się, mnie w ten sposób naprawdę nie da się zastraszyć, myślę, że w żaden 
inny sposób również. Chcę jedno powiedzieć, że absolutnie nie chcę i na pewno 
nie będę na nikogo do żadnej instytucji zgłaszać. Jeśli chodzi o komentarze i to 
co napisali ci młodzi ludzie, młodzi nie młodzi, kibice, bo to nie jest istota tej 
sprawy, proszę Państwa. Istotą tej sprawy jest fakt, że na serwisie miejskiej 
instytucji pojawił się artykuł, Janek nie zgadzam się z tym, że mógł to zrobić 
ktokolwiek, znam się na tym, to mógł zrobić tylko i wyłącznie pracownik 
Korony Kielce, został zamieszczony artykuł, który według mnie z punktu 
widzenia pracy dziennikarskiej jest artykułem, który miał na celu 
spowodowanie, niesłusznie zresztą, pewnej agresji wobec mojej osoby. Są tam 
w artykule przekłamania, ten artykuł nie niesie ze sobą pełnej wiedzy na temat 
całego wydarzenia. I proszę Państwa już się nie zajmować tymi komentarzami 
bo to nie ma sensu. Ja bym chciała żebyśmy poważnie jako Radni tego Miasta 
zastanowili się czy na stronach instytucji miejskich możemy sobie pozwolić na 
materiały, które są tak, a nie inaczej skonstruowane, które mają na celu tylko 
jedno. Wobec tego ja się sprzeciwiam jako Radna. I dlatego powielam swój apel 
do wszystkich Państwa, którzy są tu zgromadzeni, wszystkich pracowników 
Urzędu Miasta i przede wszystkim wszystkich Kielczan – mnie naprawdę takie 
rzeczy nie są w stanie absolutnie zastraszyć i nie biorę tego pod uwagę.  
 
Radna Agata Wojda 
Ja chciałam jeszcze raz z całą stanowczością powiedzieć, i to w odniesieniu do 
słów Pana Radnego Gierady, że nie jest to jakieś forum internetowe, jest to 
oficjalny portal spółki miejskiej. I chciałam być może dosadniej wyartykułować 
pytanie, które zadał Pan Radny Goraj, kto jest administratorem tego portalu i na 
podstawie jakiej delegacji, kompetencji czy na podstawie jakiejś umowy z 
konkretnym dziennikarzem, czy jest delegacja kompetencji, która daje komuś 
prawo administrowania tym portalem? A jeżeli nie to czy robi to pracownik 
spółki miejskiej i w konsekwencji jakie zostaną wyciągnięte wobec takiej osoby 
konsekwencje. 
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Radny Mariusz Goraj 
Proszę Państwa jeżeli taka będzie wola, bo ja nie chce Państwa zanudzać. Jak 
mówiłem ja mam zrzut ekranu z tymi materiałami. Nie wszyscy z Państwa 
muszą mieć wiedzę na temat tego jak współczesne formy komunikowania się z 
klientami są skonstruowane. Jeśli taka jest Państwa wola ja mogę pokazać jaki 
był w ogóle tryb obiegu tej informacji, jak to się stało, że ona została 
opublikowana i mogę Państwu pokazać, ja oczywiście szanując tutaj wolę Kasi, 
sam bym tego nie zrobił, ale szanując wolę Kasi, nie pokażę Państwu tylko 
komentarzy, które tam się pojawiły, chociażby ze względu na szacunek dla 
godności tej sali i Pana Prezydenta Artwińskiego, który gdyby to gdzieś skądś 
zobaczył to pewnie by się w grobie przewrócił. Więc jeśli Państwo pozwolą to 
ja Państwu po prostu pokażę jak to wyglądało żebyśmy wiedzieli o czym 
rozmawiamy, żeby nie była najmniejszych wątpliwości co do tego, że nie zrobił 
tego żaden złośliwy troll internetowy, tylko zrobili to ludzie, którzy od Miasta 
za tego typu prace biorą pieniądze. Więc jeśli Państwo chcą, jestem do Państwa 
dyspozycji. 
 
Radny Stanisław Rupniewski 
Jestem długoletnim Radnym i w przeszłości również przeżywałem takie 
sytuacje jak dzisiaj doświadczyło to Kasię, chociaż nie znam szczegółów. Ale 
trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy osobami publicznymi, narażeni 
jesteśmy na takie sytuacje. Trzeba odróżnić dwa elementy w tej sprawie  
i apelowałbym do wnioskodawców o sprecyzowanie tego wniosku, bo wygląda 
na to, że dzisiejsza sesja zamiast realizować porządek obrad zamienia się  
w rozpatrywanie problemu, który nie leży w kompetencji wszystkich Radnych. 
Nie podważam absolutnie zasadności wniosku, bo nawet nie znam szczegółów  
i nie byłbym w stanie. Natomiast uważam, że nie jest metodą żebyśmy dzisiaj 
do końca zajmowali się tą sprawą. Chcę przypomnieć, bo tutaj padały 
górnolotnie zdania o komisjach śledczych, zgodnie ze Statutem Miasta Rada 
może powołać komisję doraźną w określonej sprawie. I jeżeli Państwo w swojej 
zbiorowej mądrości uznacie za zasadne, to w tym celu dążmy. Natomiast 
oczekiwanie i przedłużanie dzisiejszej sesji, że wyjaśnimy to wszystko akurat 
dzisiaj w mojej ocenie, jako wieloletniego rewizora, jest niemożliwe. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Z całym szacunkiem, Panie Przewodniczący, nie sądzę gdyż troszeczkę się 
znam na polityce miejskiej, znam historię naszego Miasta i studiowałam 
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politologię, więc automatycznie interesuje mnie to od wielu lat. I proszę 
abstrahujmy już od tego, że to akurat dotknęło mnie, bo to nie jest istotne w tym 
momencie i proszę mi wierzyć – nie chodzi o te komentarze. Chodzi o to, co 
spowodowało taki, a nie inny obieg tej sytuacji. I Panie Przewodniczący, proszę 
mi wierzyć, że jak sądzę Pan takiej sytuacji nie miał. 
 
Radny Stanisław Góźdź – ad vocem 
Drogi Staszku, sytuacja tak wygląda, to nie jest taka zwykła, jak tu żeśmy 
mówili, zwykłe opisywanie w internecie tylko jest to na stronie spółki Miasta. 
I to może być taka sytuacja, że dzisiaj Kasia, a jutro , ty też możesz być w ten 
sposób załatwiony. Więc dlatego wyjaśnijmy sobie raz jak ta sytuacja wygląda  
i nie zamiatajmy tych spraw pod dywan 
 
Radny Stanisław Rupniewski – ad vocem 
Zarówno mój przedmówca jak i sama zainteresowana nie zrozumieliście 
Państwo mojego głosu. Absolutnie nie podważam faktu jaki zaistniał, natomiast 
poddaję w wątpliwość metodę jego rozpatrzenia przez Wysoką Radę w trakcie 
dzisiejszej sesji. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Tylko tyle. 
 
Radny Jerzy Pyrek 
Ja bardzo chętnie poznam mechanizmy, które Pan Radny Goraj może nam 
przedstawić, ponieważ nie mam takiej wiedzy i myślę, że większość Radnych 
również nie posiada takiej wiedzy, a myślę, że to jest dość istotne. Może nie 
dojdziemy do prawdy nie mniej powinniśmy w miarę możliwości pozyskać jak 
najwięcej wiedzy na ten temat. Stąd mój apel i wniosek żebyśmy te informacje 
mogli poznać 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Absolutnie mój głos nie będzie głosem w dyskusji Państwa, to nie jest moja 
kompetencja. Natomiast chciałbym niejako uzupełnić. Na tym portalu, o którym 
Państwo mówicie dziś były informacje, których przedmiotem dużo ostrzejszego 
ataku był Pan Prezes Chojnowski. Takich ataków było dziesiątki. Przedmiotem 
ataku był Prezydent Lubawski i inne osoby. Wydaje mi się, jeżeli mogę wyrazić 
swoją opinię w przedmiocie problemu, mamy do czynienia z niezwykle 
delikatną materią. Tutaj siedzą dziennikarze. Z pewną trwogą usłyszałem 
wniosek, który brzmiał, że ma być kontrola tego co się tam ukazało. Proszę 
Państwa, to inny tryb, jak powiadam. I druga rzecz, też w drodze uzupełnienia, 
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ja z nikim nie dyskutuję, przedmiotem ataków jeszcze ostrzejszych był 
Prezydent, a najczęściej Prezes Chojnowski. I jeszcze jedna rzecz – budowę 
boiska przy Gimnazjum nr 3 zaproponowała Katarzyna Zapała, potrzebne 
pieniądze 500 tys. zł chce zabrać z dofinansowania Korony Kielce, To jest 
informacja, którą przeczytałem w gazecie Echo Dnia. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus – wniosek formalny 
Składam wniosek formalny o przedstawienie przez Radnego Goraja 
mechanizmów ukazywania się tych wpisów na stronie oficjalnej Korony Kielce. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Myślę, że nawet tego wniosku, on wnioskiem formalnym stricte nie jest, ale nie 
ma nic przeciwko żeby to zrobić. Tylko potrzebna jest chwila czasu żeby się 
uzbroić w to.  
 
Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce 
Zwracam uwagę, że w Urzędzie funkcjonuje system Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, w tym również system bezpieczeństwa informacji. Mariusz Ty 
dajesz pendriva, twój własny, on nie powinien być włączony. Spróbuj to inaczej 
zrobić. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus - ad vocem 
Drogi Panie Przewodniczący Januszu, to pan się obudził dopiero teraz po roku 
czasu. Proszę Pana, Radni od początku tej kadencji dają własne pendraivy jeżeli 
chcą zaprezentować materiały na przykład w czasie interpelacji, myślę że nawet 
Radny Burzawa tak robi. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Pytam czy możemy to w tej chwili pokazać? Jeśli tak to proszę, nie róbmy 
dodatkowych kukiełek. 
 
Radny Mariusz Goraj 
(Wypowiedź obrazowana zrzutami ekranu strony internetowej Korony Kielce) 
Nie będzie to tutaj w samej sferze faktów, to Państwo sami sobie ocenicie, ja 
chcę tylko Państwu przybliżyć, osobom , które nie śledzą tych tzw. nowinek 
komunikacyjnych na bieżąco, jak wyglądał obieg tych informacji. Nie będzie 
tutaj żadnych informacji poufnych, tajnych i niejawnych, nie będzie tutaj 
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również informacji, pominę ostatni zrzut ekranu z tego forum. Pokażę tylko 
Państwu jaki jest mechanizm umieszczania takich informacji i obalę tutaj tezę 
Pana Prezydenta o tym, iż wielokrotnie w tym samym miejscu byli atakowani, 
ponieważ jest to technicznie niemożliwe bez zgody administratora strony. I za 
chwilę… Pan Prezydent Sygut też uciekł? Więc za chwileczkę udowodnię, że to 
jest niemożliwe. Mają Państwo przed sobą oficjalny serwis internetowy spółki 
miejskiej pod nazwą Korona Kielce SA. Mają Państwo u góry link, który o tym 
jasno zaświadcza, jest oficjalny adres internetowy Korony. Ten portal jest 
administrowany przez kogoś kto go utrzymuje czyli opłaca domenę internetową, 
płaci za serwer i jest za niego prawnie odpowiedzialny. Tutaj możemy znaleźć 
napis: Oficjalny serwis Korony Kielce. Proszę drugi slajd. Na poprzednim 
zdjęciu widzieli Państwo tytuł materiału , który się pojawił, cytuję: „Koniec 
piłki nożnej w Kielcach. Radna PO Katarzyna Zapała chce radykalnego 
ograniczenia wydatków na Miejski Klub Sportowy Korona SA. Złożyła w tej 
sprawie wniosek o zmniejszenie wydatków o kwotę 3,5 mln zł.  
z przewidywanych 4,3 mln zł. W załączniku skany wniosków. Więcej 
informacji jutro na naszej stronie internetowej”. Państwo, którzy mają laptopy 
mogą sobie przeczytać, jest rozwiniecie tego. Proszę trzeci slajd – tutaj widzą 
Państwo wniosek do budżetu na kwotę 500 tys. zł faktycznie sygnowany 
nazwiskiem Katarzyna Zapała, ten załącznik do formularza poprawki, o którym 
tutaj rozmawiamy, który budzi kontrowersje. Ja osobiście nie mam nic 
przeciwko temu żeby takie materiały były publikowane. Następny slajd – to jest 
wniosek złożony przez Komisję, tutaj u góry jest zaznaczone, że składa ten 
wniosek Komisja, to jest kwota 3 mln zł. Moim  zdaniem to jest fatalny 
wniosek, ja głosowałem przeciwko niemu, to był błędny wniosek i co do tego 
nie mam wątpliwości i na pewno Rada by go nie przyjęła. Przy czym warto 
zwrócić uwagę na jedną rzecz – w poprzednim materiale, który Państwu 
cytowałem była informacja, że Pani Katarzyna Zapała złożyła wnioski na kwotę 
3, 5 mln zł. Tymczasem wniosek na 3 mln zł nie wyszedł od Pani Radnej 
Zapały, tylko wyszedł z Komisji. Proszę następny slajd. To jest oficjalny 
fanpage Klubu Korona Kielce, proszę zobaczyć, nie ma możliwości żeby 
jakikolwiek kibic założył identycznego fanpage’a, dlatego, że tutaj jest tytuł 
Korona Kielce i pod spodem mają Państwo sekcję w jakiej on został założony- 
profesjonalne drużyny sportowe Kielce, Poland. Nie ma takiej możliwości 
żebym ja w tym momencie otworzył Facebooka i otworzył fanpae’a pod tą samą 
nazwą. Na tym fanpage’u pojawiają się zdjęcia, które są dostępne również dla 
kibiców, można sobie wejść na stronę Korony i ściągnąć zdjęcie. Proszę 
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następny slajd. Tutaj jest odnośnik do tego o czym Państwo mówią. Proszę 
zobaczyć ile osób przeczytało ten materiał. „Lubię to” to są znaczniki jeżeli ktoś 
ma konto na Facebooku i w jakimkolwiek fanpage’u czyli oficjalnej stronie 
kliknie „lubię to”, to każda informacja na tej stronie, którą on polubił, pojawia 
się i automatycznie wyświetla mu się na jego tablicy prywatnego profilu. Proszę 
zobaczyć 8324 fanów ma ten fanpage na Fecebooku, tyle osób przeczytało tę 
informację. Proszę zwrócić uwagę, że takie wątki mogą być komentowane, tutaj 
jest liczba komentarzy. I proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo 
charakterystyczną rzecz, jest opcja „zobacz wszystkie komentarze”, tam jest 82 
komentarze. Proszę nie pokazywać ostatniego slajdu, bo i tam jest zrobiony 
zrzut ekranu z 5 czy 6 wpisami, i wolałbym tego uniknąć ze względu na język, 
który tam się pojawia i pewne opisy czynów, które wnioskodawcę mogą 
spotkać. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości kto jest 
administratorem tego fanpage’a to wejdą sobie Państwo w informacje i tam 
pojawia się adres internetowy, który trzeba podać żeby się do tego fanpage’a 
zalogować. Adres internetowy brzmi: prasa@korona-kielce.pl, więc 
administratorem jest Klub. Panie Prezydencie. Wielokrotnie wszyscy byliśmy 
obrażani na forach internetowych. Jaka jest różnica pomiędzy tego typu 
komentarzami na forach internetowych mediów czy też prywatnych forach 
internetowych, a tym co ja tutaj Państwu pokazałem. Otóż różnica jest 
zasadnicza – te fora są prowadzone przez osoby prywatne, to forum jest 
administrowane i prowadzone za nasze pieniądze przez spółkę miejską. Do tego 
aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej trzeba mieć hasło i login 
administratora. W każdej chwili na żądanie Prezesa tego Klubu można uzyskać 
od administratora strony informacje o której godzinie ten materiał został 
wprowadzony i z jakiego loginu i panelu administracyjnego. Więc ustalenie 
tutaj osoby, która to umieściła nie ma z tym najmniejszego problemu, proszę mi 
wierzyć, ktoś kto się trochę w tym orientuje potwierdzi moje słowa. Proszę 
zapytać chociażby miejskich informatyków. I teraz Panie Prezydencie 
zobrazuję... Pani Skarbnik wszyscy Panią lubią, ale ja za chwileczkę przestanę 
Panią lubić, proszę szanować moją pracę. Panie Prezydencie, ja Panu zobrazuję 
to – jeżeliby ktoś napisał na forum jakiekolwiek medium, że Pan Prezydent 
Sygut, ja tak nie uważam, jest tumanem, to Pana mogłoby to obrazić. Słusznie. 
Ale jakby się Pan poczuł gdyby na stronie internetowej www.um.kielce.pl 
pojawił się wpis, że zaiste jest Pan tumanem. Jakby się Pan poczuł? Bo ja 
rozumiem jak się czuje Kasia Zapała. Te informacje zostały opublikowane na 
oficjalnym serwisie spółki miejskiej. To, że akurat to jest spółka sportowa, ok. 
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Mogło to być opublikowane na każdym innym serwisie internetowym każdej 
spółki miejskiej, która do Pani Radnej Zapały, do Pana Radnego Góździa, 
Wielgusa, Boguckiego będzie miała pretensje, że nie dostała 10 milinów na 
swoją działalność tylko milion. Na każdym. Bo taka właśnie procedura została 
rozpoczęta. Więc jeżeli ja czytam tytuł, który jest żywcem wyjęty z Super 
Ekspresu lub innego rodzaju tabloidu, bo tak on jest sformułowany, i każdy 
prasoznawca Państwu to powie, to jak ja mam to odczytać. Jeżeli w tym 
materiale są podane nieprawdziwe informacje sugerujące, że oto Radna Zapała 
chce oskubać Koronę na 3,5 mln zł, to jak ja mam traktować rzetelność serwisu 
prowadzonego przez miejską spółkę. Jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, że 
ktoś nas, osoby publiczne, obraża na forach, a różnica między tym, że władze 
spółek miejskich na swoich forach i stronach internetowych próbują 
sponiewierać Radnych. I taka jest zasadnicza różnica Panowie Prezydenci. 
Dziękuję bardzo nie mam nic więcej do powiedzenia w tym temacie na 
dzisiejszej sesji. 
 
Radna Agata Wojda – wniosek formalny 
Składam wniosek formalny o udzielenie Radnym informacji, jak usłyszeliśmy 
od Radnego Goraja, bardzo łatwo tę informację jest sprecyzować, kto, z jakiego 
loginu zamieścił ten wpis na oficjalnym portalu strony internetowej Korony 
Kielce, a później zamieścił go na fanpage’u portalu społecznościowego 
Facebook. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Proszę Wysokiej Rady, Pani Radnej, to nie jest głos formalny. Bardzo proszę 
żeby Pani sformułowała swój wniosek na piśmie i podała go tu. I wtedy na 
pewno będzie możliwość odpowiedzi. Bo tak będzie problem, że powiedziała 
Pani tak czy tak. Proszę o wniosek na piśmie i odpowiemy. Tak będzie najlepiej, 
bo to nie jest głos formalny. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Ja bym prosił żebyśmy się traktowali poważnie i nie wchodzili w różne kruczki 
formalne. Radna Agata Wojda mówiła dość zdecydowanie i wyraźnie. Ja też 
powtarzam – jestem wstrząśnięty po tym co przedstawił Pan Mariusz Goraj, 
ponieważ ja się nie znam na sztuce komputerowej i dlatego chcielibyśmy dzisiaj 
wiedzieć. Mamy czas, nie chcemy zmieniać porządku, będziemy glosować za 
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wszystkim, co będzie przedstawione. Także bardzo proszę żeby sprawy nie 
wyciszać i przez takie zabiegi różne formalne nie mydlić ludziom oczu. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Przepraszam bardzo, ale naprawdę będzie to skuteczne jak Pani napisze 
wniosek, bo on nie jest wnioskiem formalnym, wiec nie mogę go nawet 
poddawać pod głosowanie. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Ja tylko przypomnę, ze jeden z Wicedyrektorów Departamentu został odwołany 
ze stanowiska za wpisy obraźliwe w stosunku do swojego przełożonego. I tak, 
Drogi Tomaszu, zastanawiam się czy jeżeli Radny Rady Miasta Kielce został 
obrażony na forum oficjalnej strony spółki miejskiej czy Ty jako 
Przewodniczący nie powinieneś swoim autorytetem wszcząć oficjalnego 
postępowania w celu wyjaśnienia tej sprawy, a nie czekać na wnioski Radnych. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Panie Przewodniczący, ja z wolą Radnych muszę się liczyć. Ja nie mam 
uprawnień do wszczynania postępowania. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Proszę o 10 minut przerwy, tak żeby Pani Radna Wojda bez uszczerbku dla 
swojej pracy Radnej miała czas, aby ten wniosek formalny przygotować na 
piśmie. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Klub Radnych PO popiera wniosek. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ogłaszam 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady po przerwie. 
 
Radna Agata Wojda 
Chciałabym na ręce Pana Prezydenta, w imieniu 12 Radnych, złożyć 
następujący wniosek: „My, Radni Rady Miasta Kielce, zwracamy się  
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z wnioskiem o przedstawienie informacji kto zamieścił na oficjalnym portalu 
Korony Kielce w dniu 6.12.br. artykuł „Koniec piłki nożnej w Kielcach?” oraz 
umieścił link do tekstu na oficjalnym fanpage’u na portalu społecznościowym 
Facebook. Ze względu na powagę sytuacji oraz nieskomplikowany proces 
ustalenia tego faktu proszę o przedstawienie informacji podczas obrad 
dzisiejszej sesji”. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wniosek jest przekazany od razu, jeżeli Państwo chcą go głosować gremialnie, 
wspólnie to proszę bardzo. Myślę, że możemy od razu przyjąć do protokołu, że 
jest to przyjęty wniosek przez aklamację wobec Pana Prezydenta, przez 
wszystkich Radnych. Nie widzę sprzeciwu, wiec uznałem, że tak jest. 
Przechodzimy do realizacji następnych punktów porządku obrad. 
 
Do pkt. 6 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 
Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię. 
Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania 
tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców  
w odpowiednim punkcie porządku obrad.  
 
Do pkt. 6. 1 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Kielce na lata 2011-2015 (z autopoprawką). 
Projekt dokonuje zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce 
w latach 2011-2015, dokonuje zmian w wykazie programów, projektów lub 
zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. Powoduje również zmiany w wykazie 
pozostałych programów, projektów lub zadań oraz w wykazie umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości jednostki, i których płatność przypada w okresie 
dłuższym niż rok. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/418/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. 
 
Do pkt. 6. 2 
 
Pani Skarbnik Barbara Nowak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok  
(z autopoprawką). 
Przyjęcie projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta  
o kwotę 5 056 885 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 077 
167 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20 282 zł. Zwiększy 
się również plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5 056 885 zł, w tym 
wydatki bieżące o kwotę 4 832 717 zł oraz zwiększy plan wydatków 
majątkowych o kwotę 224 168 zł. Dokonuje się również zmian w zadaniach 
inwestycyjnych rocznych oraz zmian w limitach wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011r. Dokonuje się zmiany  
w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz  związanych z 
realizacją zadań przyjętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub 
porozumienia między j.s.t. Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
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Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/419/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 2011 
rok.  
 
Do pkt. 6. 3 
 
Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
UM zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 
Zmiany spowodowane są prośbą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o przekazanie kwoty 4000 zł na paragraf 4300 (zakup usług 
pozostałych). 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/420/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2011. 
 
Do pkt. 6. 4 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach. 
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Zmiana ta jest podyktowana tym, iż MOSiR miał ustaloną stawkę utrzymania  
1 m2obiektów administrowanych i dzierżawionych i było to robione rok temu.  
Z uwagi na to, że kalkulacja była robiona w takim odległym czasie pozmieniało 
się dużo jeśli chodzi o koszty utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR, 
mam tu na myśli głownie media czyli wodę, co, ścieki, jest koniecznością, jeżeli 
Państwo zaaprobują, przyjecie takiej stawki dotacji przedmiotowej. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/421/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
 
Do pkt. 6. 5 
 
Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. 
Jest to typowo techniczna uchwała, która wymuszona jest wejściem w życie 
ustawy o działalności leczniczej. Dlatego publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
które działają na podstawie dotychczasowej ustawy czyli ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej stały się z dniem wejścia w życie tej ustawy o działalności 
leczniczej podmiotami leczniczymi. W związku z tym konieczne było 
uaktualnienie tego Statutu.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 



33 
 

Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/422/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia w Kielcach. 
 
Do pkt. 6. 6 
 
Pan Robert Urbański Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2012-2014. 
Rekomendując Komisjom Program Ochrony Środowiska mówiłem o tym, że 
jest on merytorycznie spójny, innowacyjny w tej części Europy, dynamiczny, bo 
na bieżąco koryguje zmiany. Wydaje mi się, że w momencie kiedy już 
zidentyfikowaliśmy problemy to wyzwaniem dla Wydziału na nadchodzące 4 
lata we współpracy z Wydziałem Zdrowia Uniwersytetu, jednostkami służby 
zdrowia będzie przeniesienie kolizji środowiskowych na zdrowie. Środowisko 
to także człowiek stąd to moje odniesienie. Bardzo proszę o przyjęcie Programu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/423/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na 
lata 2012-2014. 
 
Do pkt. 6. 7 
 
Pan Bogdan Opałka Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  
uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce  
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i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno – 
kanalizacyjnych. 
Jest tu siedem inwestycji, które były realizowane w ramach lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania  
w należytym stanie technicznym przedmiotowych obiektów i urządzeń Miasto 
Kielce wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do MZWiK w Kielcach. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 22 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/424/2011 z dnia 8 grudnia 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. 6. 8 
 
Dyrektor Bogdan Opałka przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych – na terenie Miasta 
Kielce (z autopoprawką). 
Rada corocznie zobowiązana jest ustalać w drodze uchwały wysokość opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie go na parkingu strzeżonym do czasu 
uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Koszty z tym związane 
ponosi jego właściciel. Uchwała ta jest ograniczona jeżeli chodzi o wysokość. 
Obwieszczenie Ministra Finansów narzuca górnie stawki za te czynności. Treść 
tej uchwały stanowi wykonanie tego zobowiązania. Jeszcze jednocześnie 
chciałbym wyjaśnić sprawę, która była podnoszona na Komisji Budżetu  
i Finansów. Padło tam pytanie czy część pieniędzy z tych opłat może trafić do 
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kasy miejskiej. Tu odpowiedź jest taka, że tak, ale trzeba by dokonać pewnych 
zmian. W tej chwili mamy umowy zawarte z dwiema firmami, które zajmują się 
odwożeniem i przechowywaniem tych samochodów. Tam jest ustalona zasada, 
że te opłaty wnoszone są do tych firm bez pośrednictwa. Gdyby chcieć uzyskać 
jakieś pieniądze trzeba by było dokonać takich zmian, że opłata byłaby 
wnoszona do kasy miejskiej, natomiast w drodze przetargu wybrana zostałaby 
firma, która za usługi swoje mniej by żądała niż kwota z wpływających opłat. 
Natomiast nigdy nie jest wiadomo ile tych pieniędzy wpłynie do kasy. Średnio, 
według informacji, które uzyskaliśmy Straż Miejska kieruje na parkingi około 
300 pojazdów, a około 30 kieruje Policja. Drugie było pytanie czy można zlecić 
te zadania do spółki miejskiej. Można, bo ustawa mówi, że można to skierować 
do jednostki organizacyjnej Starosty, w naszym wypadku Prezydenta Miasta. 
Takie możliwości są, a warunek jest jeden, a właściwie dwa. To są wymogi 
ustawowe jeżeli chodzi o, warunki jakie powinien spełniać wykonawca 
usuwający pojazdy i jakie warunki powinien spełniać prowadzący tą działalność 
gospodarczą w zakresie przechowywania samochodów na parkingu. Górne 
stawki jeżeli chodzi o usunięcie roweru lub motoroweru w naszym projekcie, 
który prezentowałem jest 100 zł, natomiast maksymalna stawka jest 105 zł, za 
każda dobę 10 zł, maksymalnie jest 16 zł. Motocykle – w uchwale jest 
proponowane 200 zł, maksymalnie może być 209 zł. Przechowywanie 
motocykli – w uchwale jest 15, a może być 23. Samochód osobowy( do 3,5 t.) – 
za usuniecie mamy 350 zł. maksymalnie 459 zł. Za każdą dobę przechowywania 
30 zł, a maksymalnie może być 35 zł.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Niedługo, za czas jakiś na tej samej dzisiejszej sesji będziemy głosować kolejną 
uchwałę, która ma poprawić kondycję finansową jednej ze spółek miejskich.  
A, niestety spadło. To sformułuję tę wypowiedź inaczej. Mamy kilka spółek 
miejskich, które świadczą usługi dla ludności, dysponują samochodami, 
dysponują miejscami parkingowymi i moim zdaniem przy minimalnym 
nakładzie sił i środków, ja sobie tutaj wyliczyłem te stawki, o których mówił 
Pan Dyrektor, to jest 330 samochodów kierowanych i odholowywanych, przy 
założeniu, że każdy samochód w tym projekcie uchwały za holowanie to jest 
opłata rzędu 350 zł, daje mam to kwotę prawie 120 tys. zł rocznie. I przy 
założeniu, że samochód na takim parkingu przebywa co najmniej dobę, bo 
procedura jest taka, że za pierwszą dobę, i tak jest na całym świecie, Państwo 
muszą zapłacić,  to daje nam to kolejną kwotę 10 tys. zł. Nie są to oszałamiające 
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kwoty, ale te kwoty, przypomnę szukamy oszczędności i dochodów wszędzie, 
więc… Pani Skarbnik właśnie do Pani mówię i bardzo się cieszę, że Panią to 
raduje, że to jest dobry pomysł na to żeby nie tylko skubać Kielczan nakładając 
im kolejne podwyżki podatków, ale zastanowić się jak można te  pieniądze 
zarobić. I Pani odpowiedzialna za budżet miejski, gdyby Pani wsłuchała się w tę 
propozycję, bo nie jest to moja propozycja tylko propozycja wypracowana na 
Komisji Budżetu i Finansów, naprawdę by Pani to dobrze zrobiło, a jeszcze 
lepiej Miastu. Wiec może warto się zastanowić nad tym czy nie zlecić po prostu 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych albo Zieleni Miejskiej świadczenia tego 
typu usług. Może warto się nad tym zastanowić, bo te firmy mają i tzw. moce 
przerobowe, dałoby to dodatkowe miejsca pracy, chociażby z takiego czysto 
społecznego punktu widzenia. To jest kwota około 130 tys. zł przy tych realiach, 
które nam przedstawił Pan Dyrektor Opałko. Może się warto nad tym 
zastanowić żeby zlecić jednej ze spółek komunalnych, celem ratowania ich i tak 
już podupadłego mocno budżetu tego typu usługi. Taka jest moja propozycja.  
W związku z powyższym ja też tutaj nie znajduję za bardzo uzasadnienia do 
tego żeby te stawki podwyższać, ale byłbym gotów zgodzić się na to żeby ta 
stawka za odholowanie samochodu osobowego, tego do 3,5 tony, była nawet 
maksymalna czyli 459 zł. Bo wtedy nie występujemy przeciwko normalnym, 
zwyczajnym, praworządnym obywatelom, tylko osobom, które występują 
przeciwko ładowi w komunikacji publicznej i muszą się liczyć z karami. Może 
więc ten kierunek działania należałoby przyjąć. Ja to władzom Miasta poddaję 
pod rozwagę, bo wydaje mi się, że  gdybyśmy zebrali krople do kropli to z tego 
mogłaby nam się zrobić zupełnie przyzwoita kwota, która gdzieś nam ucieka.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Póki co obowiązują nas umowy z firmami wyłonionymi w przetargu. Więc w tej 
chwili to, co powiedział Pan Radny może i ma uzasadnienie, tylko trzeba to albo 
przelać na papier w postaci projektu poprawki do uchwały albo, powiedział Pan 
o tym, trzeba się zastanowić, ale w przyszłości. 
 
Radny Marcin Perz 
Ta kwestia była omawiana na Komisji Budżetu. Już na Komisji  dowiedzieliśmy 
się, że są zawarte umowy z wykonawcami i mogą być konsekwencje dla Miasta 
jeżeli chodzi o niewywiązanie się przed terminem ich upłynięcia. Natomiast 
była poruszana kwestia, czy to w formie autopoprawki czy w innej formie, 
przyjęcia maksymalnej propozycji tych stawek, ponieważ jeżeli została ustalona 
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wartość tej stawki od samochodu osobowego na 350 zł, a ponad 400 zł możemy 
zarobić, nie widzę przeszkód żeby te kilkaset tysięcy złotych, jeżeli Miasto 
miałoby szansę na wpływ do budżetu, miało z tego dobrowolnie nie skorzystać. 
Pan Dyrektor przedstawił nam dzisiaj jakie są maksymalne stawki możliwe do 
uzyskania i proponuję żeby propozycja Pana Dyrektora szła w kierunku 
przygotowania uchwały w sprawie maksymalnych stawek. Chyba, że są jakieś 
inne przeszkody, które to uniemożliwiaj ą. Bo jeżeli z wykonawcą czy firmą, 
która usuwa te pojazdy osobowe, mamy podpisaną na przykład umowę na 350 
zł, a ponad 400 zł może wpłynąć do budżetu Miasta to zapłaćmy te 350 zł, a 
różnicę miejmy do wykorzystania na kwestie związane z realizacją naszego 
budżetu. Chyba, że tak jak mówię, są inne przeszkody, które Pan Dyrektor byłby 
w stanie teraz nam określi ć.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Pan Dyrektor powiedział, że pieniądze wpłaca osoba bezpośrednio do firmy,  
a nie do Miasta. I taka jest umowa. Jak się skończy ta umowa można zmieniać 
zasady i robić co się chce. 
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
To są dwie umowy na czas nieokreślony i można je wypowiedzieć. Tu trzeba 
znaleźć uzasadnienie prawne, odpowiednie zapisy w ustawie, która się ciągle 
zmienia, i można to wprowadzić. Ale na dzień dzisiejszy gdybyśmy podnieśli te 
opłaty to trafiałyby bezpośrednio pieniądze do tych firm. W tej chwili nie mogą 
trafić do budżetu gminy. Ponieważ uchwały w tej sprawie muszą być co roku 
podejmowane, a Radni w trakcie roku mogą ją również zmienić. Ale dobrze by 
było od początku roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów podjąć 
uchwałę. Taka jest moja propozycja, że jeśli będzie taka wola, trzeba 
wypowiedzieć umowy, następnie zrobić przetarg lub sprawdzić czy jednostki 
organizacyjne spełniają te wymagania, które są wyraźnie określone. Proponuję 
podjąć dziś tę uchwałę, a następnie dokonać tych zmian, by gmina mogła z tego 
korzystać. W końcu jest to forma opłaty. 
 
Radny Marcin Perz ad vocem 
Kończy się bieżący rok, od stycznia moglibyśmy wszcząć taką właśnie 
procedurę, o której Pan Dyrektor teraz powiedział. Po drugie na Komisji 
Budżetu poprosiłem Pana Dyrektora żeby wskazał model, konstrukcję, które 
trzeba by było zbudować żeby ta zwiększona kwota mogła wpływać do Miasta. 
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Tutaj Kolega Mariusz przedstawił sytuację, w której mogłaby obsługiwać te 
pieniądze któraś ze spółek. Od początku przyszłego roku, myślę że jest to warte 
pochylenia się nad taką propozycją. Natomiast bardzo proszę o to, aby 
przedstawić maksymalnie optymalny dla naszego budżetu, jeżeli chodzi  
o koszty utrzymania i obsługi tej nowej konstrukcji model, nad którym Komisja 
Budżetu i Rada mogłaby się pochylić, aby maksymalnie czerpać z tego korzyści. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja chciałem poprzeć tylko, bo w zasadzie Radny Perz powiedział wszystko co ja 
chciałem powiedzieć. Zgadzam się tu z jego argumentacją. Jeżeli jest to umowa 
na czas określony, każdą umowę można rozwiązać, nie trzeba Panie Dyrektorze 
szukać tzw. powodów do tego.  
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
Umowy są na czas niekreślony. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Obowiązuje tu trzymiesięczne wypowiedzenie. 
 
Radny Mariusz Goraj 
No właśnie, Panie Dyrektorze, nie trzeba tu szukać jakiś powodów. Powodem 
może być wola Miasta. 
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
Jest taki zapis w umowie w jakich wypadkach Prezydent może wypowiedzieć 
umowę. Jest zapisane, że na przykład jeśliby wypowiedziała firma to ma  
3 miesiące, tam jest jednoznaczne. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzenie 
umowy to tutaj są w zasadzie te zasady prawne. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja myślę, że wola Radnych w tej materii… 
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
Przepraszam bardzo, ale to by nie przeszkadzało żeby znaleźć odpowiednie 
uzasadnienie dla wypowiedzenia umowy. 
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Radny Mariusz Goraj 
Ja podpowiem Panu Dyrektorowi, może skorzysta – jest taka przesłanka do 
tego, że jest ważny powód – taka jest wola Radnych Rady Miasta. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Panie Dyrektorze ja mam tylko takie pytanie techniczne, co to jest za 
konstrukcja: umowa na czas nieokreślony po przetargu, bo ja nie znam takiej 
konstrukcji. Ale może moja wiedza jest niedoskonała. 
 
Dyrektor Bogdan Opałka 
Przecież umowy są zawierane po przeprowadzeniu przetargu. Akurat te takie są. 
To są umowy z 2003 roku. 
 
Radny Jan Gierada 
Umowy są na czas określony, nieokreślony. Skutkują prawnie i karami. Nie 
można ot tak sobie rozwiązać umowy i nic nie będzie to dla Miasta oznaczało. 
Ten, który stanął do konkursu czyli przetargu poniósł koszty zakupu środków 
transportu specjalistycznego, platformy do samochodów, itd., i nie można tak  
z nim rozwiązać umowy, bo się Radnym tak podoba. Ja nie znam treści umowy, 
ale tam musi być jego zabezpieczenie, że w przypadku kiedy zamawiający tę 
umowę rozwiązuje to ponosi, to, to i to. To nie jest tak. Tylko siła wyższa, a nie 
widzimisię Radnych. Widzimisię Radnych nie jest siłą wyższą. I takiej umowy 
tak rozwiązać sobie nie można. A jak się ta umowa skończy, za zgodą stron 
zawsze można rozwiązać. O tak sobie nie można rozwiązać umowy. Każdą 
można rozwiązać tylko tu jest takie pytanie: pocałować można, ale w gębę też 
można dostać. 
 
Radny Władysław Burzawa 
Ja tak daleko nie będę sięgał tylko chciałem zauważyć czy któraś z firm 
należących do Miasta posiada na przykład ten sprzęt. Bo jeśli my wymówimy 
jutro i nie będziemy posiadać lawety to tych samochodów nie odholujemy. 
Myślę, że sprawa jest do dyskusji, a nie podejmujmy decyzji z dnia na dzień, bo 
my musimy być do tego po prostu przygotowani. Druga sprawa. Jeśli 
podniesiemy te stawki maksymalnie, to będzie 450 zł, to czasem się nie opłaca 
temu właścicielowi odbierać ten samochód. Nie wszyscy są bogaci i mają 
mercedesy. Ja swój dobry samochód Opel Astra, dobry rocznik sprzedałem za 
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1200 zł, to jakby mi sholowali samochód, to bym się zastanawiał czy dokładać 
do niego. Sprawę trzeba przemyśleć, a nie od jutra likwidujemy, kupujemy 
lawetę, itd.. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Myślę, że kwestia zakupu lawety nie stanowi tu żadnego problemu. Nie 
zgadzam się też z tym, że jeżeli podejmujemy decyzję, jeżeli rozpoczynamy 
dyskusję to dlatego rozpoczynamy, że uważamy, że to jest dobry kierunek. To 
wynika nie dlatego, że Pan Mariusz Goraj tak teraz zechciał, tylko dlatego, że 
rozmawialiśmy o tym na Komisji Budżetu i Finansów i tam kilku Radnych się 
wypowiedziało na ten temat, że może warto jednak spróbować dofinansować 
nasze spółki miejskie kiedy mamy kryzys i w takich sytuacjach, o których 
Prezydent z nami rozmawiał. Staramy się razem być odpowiedzialni bardzo za 
to Miasto. Tutaj też oczywiście sugestią było Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Zieleni. Ja szybko wrócę tutaj tylko do jednej kwestii, w punkcie o pracach 
Prezydenta między sesjami zadałam pytanie o tę spółkę i nie dostałam 
odpowiedzi. Liczę na to, że we wnioskach tudzież sprawach różnych otrzymam 
odpowiedź dlaczego ta uchwała została zniesiona, bo ona by otwierała drogę 
między innymi i temu, aby to przedsiębiorstwo zajmowało się holowaniem  
i przetrzymywaniem tych pojazdów. Dlatego Panie Dyrektorze ja również, 
wzmacniając głos moich poprzedników, Kolegów Radnych prosiłabym o to, 
abyśmy się zastanowili i rozwiązali tę sytuację w ten sposób aby jednak 
dofinansować spółkę miejska.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Ja myślę, przysłuchując się tej dyskusji, że tutaj nie było żadnego wniosku aby 
modyfikować cokolwiek w dzisiejszej uchwale. Jest to pewna propozycja czy 
przeniesienie po części dyskusji z Komisji Budżetowej. Więc myślę, że dalsze 
toczenie tutaj tych kwestii jest zbyteczne. Mnie tylko zastanowiła jedna kwestia. 
W 2003 roku ogłoszono przetarg, zawarto umowy, jakie zawarto, podnosimy co 
roku kwoty, Pan Dyrektor powiedział, że co roku dokonujemy regulacji. W tej 
chwili być może gdyby te umowy były zawarte w inny sposób, może koszty  
i przechowywania i ściągania byłyby inne, gdybyśmy ogłosili dzisiaj przetarg. 
Więc myślę, że należałoby coś z tym zrobić. Czy spółka miejska czy w ogóle 
wejść w nowe przetargi w trybie określonym. 
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Dyrektor Bogdan Opałka 
Wniosek mój jest taki żeby na dzisiaj podjąć tę uchwałę. Wszystkie te wnioski 
są słuszne i należy po prostu przygotować się do nich, sprawdzić czy firmy 
miejskie mają ten potencjał właściwy i czy mogą być wyznaczone, zgodnie  
z ustawą, bo ustawa daje możliwość jednostkom Starosty zająć się tymi 
sprawami, ale warunki są te, że spełniają te wszystkie kryteria. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 5 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/425/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym 
związanych – na terenie Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 6. 9 
 
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez 
Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej nr 9/11 m. 5. 
Chodzi tutaj o sytuację tego rodzaju, że jak Państwo wiedzą co do zasady 
sprzedaż lokalu mieszkalnego, który został nabyty od gminy, przed upływem 5 
lat wiąże się z obowiązkiem zwrotu bonifikaty przez osobę, która taki lokal 
zbyła. Jednakże ustawa przewiduje możliwości, w których odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty przez Prezydenta jest obligatoryjne, i dotyczy to 
sytuacji kiedy osoba za uzyskane środki ze sprzedaży nabyła lokal mieszkalny  
w formie odrębnej własności bądź w formie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej lub niezabudowanej przeznaczonej lub wykorzystanej na cel 
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mieszkaniowy. W tym przypadku, który przedstawiam w tej chwili sytuacja 
różni się od tej, którą przewiduje ustawa jedynie tym faktem, iż osoba za 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokalu komunalnego nabyła lokal nie w formie 
odrębnej własności, tylko nabyła lokal w formie własnościowego spółdzielczego 
prawa do lokalu. Tutaj pewna nieścisłość ustawodawcy, który nie przewidział 
takiego przypadku przy zwolnieniu obligatoryjnym. Ponieważ własnościowe 
spółdzielcze prawo jest ograniczonym prawem rzeczowym, a nie 
nieruchomością w świetle prawa, to jest nasza propozycja, aby w imię jakby 
równego potraktowania tych podmiotów, które dokonały zakupu lokali w formie 
wyodrębnionej, żeby Wysoka Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania tej 
bonifikaty ponieważ realnie, jak Państwo wiedzą, własnościowe spółdzielcze 
prawo do lokalu jest niemalże tożsame z odrębnym prawem własności. Na nią 
można i założyć księgę wieczystą i można obracać bez zgody spółdzielni  
i można wziąć kredyt pod własnościowe spółdzielcze prawo, jak i ceny 
pomiędzy odrębnymi własnościami, a własnościowym i spółdzielczymi 
prawami na rynku są tożsame. Stąd też taka jest propozycja dla Wysokiej Rady. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Chciałem się zapytać, Panie Dyrektorze, jaka jest przesłka, że mamy zwolnić  
z tej bonifikaty tę osobę? 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk 
Oczywiście jest to wola Rady. Prezydent może odstąpić jedynie za zgodą Rady. 
Natomiast przesłanka jest taka, że ponieważ osoby, które nabywają odrębne 
własności lokali mają to zwolnienie z ustawy i nikt nikogo nie pyta o zdanie. 
Natomiast w tym przypadku jest pytanie o zgodę Radę, ponieważ to jest 
ograniczone prawo rzeczowe, nie jest odrębną nieruchomością. Ale z uwagi na 
to, że jest ono tożsame z odrębną własnością lokalu, to w imię jakby równego 
traktowania podmiotów, nasza propozycja. 
 
Radny Robert Siejka 
Ja odpowiadając poniekąd Radnemu Góździowi, ja na Komisji Budżetu Miałem 
wątpliwości w tej sprawie i je wyartykułowałem. mam wrażenie, posiedzenie 
było akurat 6 grudnia, to było Świętego Mikołaja, ja to podkreśliłem, że Miasto 
wywianuje Pana, który opuszcza Kielce, bo to mieszkanie zakupił nie w naszym 
województwie. My nie mamy ustawowego obowiązku nieżądania tego zwrotu, 
tylko musi być wola Rady. Ja jestem przeciwny. Człowiek od Miasta zakupił 
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mieszkanie komunalne z dużą bonifikatą, zdecydował się wyprowadzić z tego 
Miasta i my mu mamy darować 54 tysiące złotych, bo to tylko od naszej decyzji 
zależy. On ustawowo tego zwrotu nie może żądać. Dlatego ja jestem przeciwny 
tej sprawie i dzisiaj, tak jak i na Komisji Budżetu, będę głosował przeciwko. 
 
Radny Jan Gierada – ad vocem 
Oczywiście nie jest to obligatoryjne, że każdy musi dostać zgodę na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty. Natomiast jest taki układ, nie jest dla mnie 
argumentem, nie znam człowieka, że on sprzedał w Kielcach, a wybudował się 
w Micigoździe czy Częstochowie. Zapytałem go jak jest jego stan rodzinny. 
Miał jedno dziecko sprzedał, ma drugie dziecko podwyższył lokal, mieszka  
w tym kraju, w dobrym mieście, bo w Częstochowie. Nie mógł kupić  
w Kielcach dlatego, że żona i on otrzymali tam pracę i dla mnie ten człowiek 
jest facetem wiarygodnym. To nie jest gość, który sprzedał i wykołował Kielce, 
że mu Święty Mikołaj dał. Mamy pomagać ludziom, to że on się wyprowadził 
do Częstochowy nie jest dla mnie żadnym argumentem. I nie ma takiego prawa, 
że jak się wyprowadzi do Warszawy czy Częstochowy to nie można. Skoro inni 
w Kielcach uzyskali taką zgodę Wysokiej Rady, to uważam że ten człowiek nie 
zrobił tu żadnego przestępstwa prawnego, że się wyprowadził z Kielc. Będę 
głosował za tym, żeby temu człowiekowi, bo bym się źle czuł, że głosuje za 
jednym bo mieszka w Micigoździe czy w Kielcach, a drugi mieszka  
w Częstochowie to już  nie będziemy głosowali. Gdyby on zbył i nie dał tych 
pieniędzy na nowe mieszkanie to oczywiście miałbym wątpliwości. A tu nie 
mam żadnych wątpliwości. 
 
Radny Robert Siejka – ad vocem 
Oczywiście to nie jest koronny i zasadniczy argument, że nie będzie mieszkał  
w naszym mieście. Jemu po prostu ustawowo nie należą się te pieniądze dlatego 
zwraca się do Rady i to dzisiaj Radni mają zdecydować czy te 54 tys. zł 
będziemy od niego żądać zwrotu bonifikaty czy nie. To jest spora kwota mimo 
wszystko. Ja nie pamiętam takich przypadków abyśmy w podobnych sytuacjach 
podejmowali takie decyzje. Pan Radny Gierada stwierdził tutaj, że często takie 
decyzje podejmowaliśmy i zwalnialiśmy. Nie. Ja przypominam sobie na jednej  
z sesji ostatnich również był problem tego typu i nie zgodziliśmy się na to. 
Dziękuję. 
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Radny Włodzimierz Wielgus 
Moje wątpliwości wzbudza jedna sprawa, bo ja tu się nie zgodzę: czy mieszka  
w Częstochowie czy w Kielcach. Wolałbym żeby zamieszkał w Kielcach  
i wtedy można by rozważać. W moim sumieniu byłoby to dużo prostsze. 
Natomiast coś mi tu nie gra, słuchajcie, bo jeżeli my, czy wchodzi pod obrady, 
nie weszła, ale były próby, uchwała o wzroście podatków od nieruchomości,  
a tutaj udziela się bonifikaty mieszkańcowi w tej chwili Częstochowy,  
w momencie kiedy Miasto potrzebuje tych pieniędzy to jakoś tak wewnętrznie 
to jest dla mnie sprzeczne i wydaje mi się, że w takiej sytuacji ja będę głosował 
przeciw.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zawsze zapraszam 
osoby, które się ubiegają o zwolnienie z oddawania tej bonifikaty, abyśmy my 
jako Komisja zapoznali się z argumentami. I my każdą osobę słuchamy  
i zadajemy pytania. I to, że akurat ten człowiek znalazł pracę w Częstochowie to 
nie jest jego winą. Różnie się zdarza w życiu człowieka i my być może też 
kiedyś będziemy musieli szukać pracy gdzieś dalej. Niektórzy chcą się 
wyprowadzić na Wiejską, a niektórzy do Krakowa, itd..Szanowni Państwo to, że 
akurat wyprowadził się do Częstochowy, jest to około 100 kilometrów, ale na 
poprzedniej sesji dyskutowaliśmy o osobie, która również się wyprowadziła  
z Kielc tylko że 15 kilometrów dalej. To są naprawdę ludzkie dramaty, koleje 
losu i oni muszą to podejmować. Ktoś znajdzie pracę w Częstochowie, to on 
tam jedzie. 
 
Radna Renata Wicha Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 
Ja chciałam przypomnieć, to co powiedział Pan Radny Siejka, pochylaliśmy się 
nad takimi sprawami, głosowaliśmy przeciw. Ja specjalnie śledziłam te sprawy 
jaki był tok dalszy i tym Państwu rozłożono między innymi na raty zwrot tej 
bonifikaty. W związku z tym również nie widzę tutaj żadnego problemu żeby 
ten Pan miał rozłożoną na dłuższy okres spłatę tej bonifikaty w ratach. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Chciałbym tylko żebyśmy zwrócili uwagę, że ile by było za te 54 tysiące złotych 
obiadów dla dzieci, o których jesteśmy straszeni, że będą obcięte. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Chcę tylko powiedzieć, że bonifikata to jest dochód z majątku, a nie wydatek 
bieżący.  
 
Radny Władysław Burzawa 
Na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta też dyskutowaliśmy o tym czy 
zlikwidować bonifikatę osobie, która mieszkała na ul. Loefflera. To był diler 
samochodowy, który miał dosyć dużo pieniędzy i Pan chyba głosował za tym 
żeby mu tej bonifikaty udzielić. Ile by było za to tych obiadów. 
 
Radna Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce 
Kilka takich spraw dotyczących zwrotu bonifikaty Komisja Gospodarki 
Komunalnej podczas ostatnich kilku swoich posiedzeń przesłuchiwała. Ja sama 
byłam przeciwko i głosowałam za zdjęciem jednego z projektów uchwał 
dotyczących właśnie zwrotu bonifikaty, z góry założyłam, że ktoś może miał, 
przepraszam za słowo, ciemny interes w tym żeby wyłudzić te pieniądze od 
Miasta. Potem okazało się w trakcie posiedzenia Komisji, że rodzina ta 
przeżywała autentyczne problemy finansowe. W tracie ubiegania się o uchylenie 
konieczności zwrotu tej bonifikaty żona wnioskującego straciła pracę. Za 
każdym razem to są proszę Państwa ludzkie dramaty i dramaty tych rodzin.  
W tym przypadku fakt, że ktoś przemieścił się do Częstochowy naprawdę niech 
nie stanowi bariery w podjęciu uchwały „za”. Ci ludzie mieszkali na obrzeżach 
województwa świętokrzyskiego stąd też pracę najpierw znalazł On, mąż, głowa 
rodziny, a później jego żona i przenieśli się do Częstochowy. W tym przypadku 
sytuacja jest tylko dlatego skomplikowana, jak wyjaśnił Dyrektor Pietrzyk, że 
rozmawiamy o prawie spółdzielczym. Takich spraw, które trafia na posiedzenie 
Rady pewnie niebawem będzie więcej ponieważ na posiedzeniu Komisji 
wysłuchaliśmy kilku rodzin i przecież wiecie, że w Komisji Gospodarki 
Komunalnej siedzą przedstawiciele wszystkich opcji politycznych. I my po 
wysłuchaniu, jeżeli tutaj ta polityka w ogóle ma jakieś znaczenie, tych rodzin, 
nie tylko po przeczytaniu dokumentów, bo ja swoją wiedzę dotychczas 
opierałam tylko i wyłącznie na suchych faktach przekazywanych przez jedną ze 
stron czyli Pana Dyrektora Pietrzyka. Natomiast nie wiedziałam co takiego 
dzieje się w tych rodzinach, jakie decyzje musieli Ci ludzie podejmować, jakie 
pieniądze zaangażowali o czym nie mówią dokumenty. Ale oni sami często 
nam, uwierzcie Państwo, ze łzami w oczach opowiadali o swoich tragediach 
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rodzinnych. Faktury przedstawiano, zdjęcia lokali, które kupili i które sprzedali 
potem, zamieniali na inne mieszkanie. To wszystko świadczy o tym, że 
naprawdę nie kierowali się złą wolą. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, wrócę do tej myśli sprzed chwili, wszyscy członkowie byli „za”, 
dlatego, że właśnie wysłuchaliśmy ich argumentów, że mogliśmy zadać pytania 
i, jak na przykład w moim przypadku, zmienić stanowisko. Bo ja byłam 
przeciwko, byłam przerażona jak przeczytałam jeden z projektów uchwał. 
Zresztą Pan Sekretarz doskonale wie, bo na Konwencie podnosiłam ten 
przypadek. Ale potem na posiedzeniu Komisji, kiedy miałam właśnie 
możliwość zadania pytania tej rodzinie wysłuchania argumentów, zmieniłam 
zwyczajnie zdanie. Także nie szukajmy w tym przypadku dziury w całym. 
Pomóżmy tym ludziom, tak po prostu. To nie jest wyłudzanie pieniędzy od 
Miasta. Natomiast oczywiście od dobrej woli Państwa zależy czy zechcemy im 
trochę ulżyć w niełatwym życiu czy też nie. Bo to nie byli jacyś bogacze, którzy 
chcą na majątku Miasta dorobić się jeszcze więcej. To są zwykli, prości ludzie, 
których losy często właśnie rzucają za granice naszego województwa. 
 
Radna Renata Wicha – ad vocem 
Droga Joasiu masz słuszną rację, że każda sprawa powinna być indywidualnie 
rozpatrywana i powinni być słuchani ludzie. Ale ja z drugiej strony nie zgodzę 
się z Tobą dlatego, że byli właśnie wysłuchani ludzie też mieli ciężką sytuację. 
W zależności jak spojrzy się na tę sytuację każdy oceni inaczej niemniej jednak 
tamta rodzina nie dostała i bonifikata jest rozłożona na 10 lat. Nie widzę 
powodu aby robić jakieś wyjątki. 
 
Radna Agata Wojda 
Chciałabym abyśmy mieli świadomość, że podstawą wystąpienia o zwrot 
bonifikaty nie jest fakt, że ktoś wyprowadza się poza granice naszego miasta, 
tylko fakt, że pewne niuanse prawne spowodowały, że nie spełnił zapisów 
ustawy czyli na przykład nie wydał tych pieniędzy na zakup domu tylko sam go 
buduje. W tym momencie nie zdążył go odebrać żeby spełnić te czasowe 
warunki ustawowe. I może być taka sytuacja, że osoba, która uzyskała 
bonifikatę od Miasta, a wydała na cele mieszkaniowe w Gdańsku nie podlega 
procedurze zwrotu bonifikaty. Taka sprawa nawet nie staje na sesji, bo ona 
spełniła warunki ustawowe. A sprawa innej osoby, której niuanse prawne, które 
nie do przewidzenia były dla ustawodawcy, bo dopiero w praktyce one 
wychodzą, znajduje się w sytuacji kiedy Miasto musi się zwrócić o zwrot tej 
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bonifikaty. Więc, Drodzy Państwo, nie to jest podstawą do żądania zwrotu czy 
ktoś wydał te pieniądze na cele mieszkaniowe w Mieście Kielce czy poza 
granicami naszego Miasta. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Ja przysłuchuję się tej dyskusji, szanuję każdy argument który tutaj 
wysłuchałem. Faktycznie Gminie Kielce potrzebne są pieniądze jak studni 
woda, wszystkim nam są potrzebne pieniądze, ale w obecnej sytuacji 
budżetowej Miastu Kielce zwłaszcza. Natomiast rozmawiamy tutaj o kwocie 50 
tys. zł. Z punktu widzenia budżetu i tej dziury budżetowej, którą mamy w 
Kielcach to są niewielkie pieniądze, a dla takiej rodziny to są olbrzymie 
pieniądze. To są pieniądze, które w wielu przypadkach, bo ja znam takie 
przypadki powodują, że tacy ludzie najzwyczajniej w świecie mogą zostać 
bankrutami. Proszę sobie wyobrazić jeżeli taka osoba tej bonifikaty nie zwróci – 
ma miejsce normalny tryb egzekucyjny, do tego dochodzą koszty sądowe i inne, 
a on po prostu tych pieniędzy nie zwróci, bo ich po prostu nie ma. Nie ukradł, 
nie przepił tylko ich po prostu, najzwyczajniej w świecie nie ma. Są różne 
sytuacje w życiu człowieka. Nie sądzę żeby mieszkaniec Kielc był 
przeszczęśliwy z tego faktu, że musi wyjechać za pracą do innego miasta. Jeżeli 
my możemy w takich sytuacjach, przecież tutaj widzą Państwo, że tu nie ma 
żadnego kombinowania ze strony urzędników, każda taka sprawa jest przez nas 
rozważana indywidualnie, jeżeli ta osoba została wysłuchana na Komisji, ja 
rozumiem, że jeżeli ktoś trafia z taką prośbą to ma uzasadnione przesłanki. 
Prawo jest kiepskie w tej materii. Agata nam udowodniła przed chwilą,  że 
prawo jest po prostu niejednoznaczne. I bardzo rzadko się zdarza żebyśmy los 
poszczególnych rodzin tak mocno trzymali w swoich rękach, jak w tym 
przypadku. I my za chwileczkę zadecydujemy czy ci ludzie mają zwrócić czy 
też nie zwrócić te 50 tys. zł, tylko możliwe, że zdecydujemy o ich dalszym losie.  
Wiedzą Państwo, że ja naprawdę jestem bardzo skrupulatny, i to wynika  
z moich wypowiedzi, jeśli chodzi o dbanie o tę stronę dochodową budżetu 
Miasta Kielce. Natomiast ja bym prosił żeby tutaj Państwo jednak zagłosowali 
za tą uchwałą dlatego, że nie chciałbym, aby ta nasza decyzja spowodowała, być 
może tak nie będzie, być może ci ludzie mają odłożone te 50 tys., ja nie znam 
sprawy, ale w tym przypadku jestem w stanie się przychylić do takiego właśnie 
myślenia. Być może to socjalistyczna część mojej duszy, a być może 
doświadczenia z kierowania przez dwie kadencje Komisją Spraw Społecznych, 
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gdzie miałem okazję poznać niejeden dramat rodzinny, ale namawiam Państwa  
i proszę abyśmy tę uchwałę przyjęli. 
 
Radny Robert Siejka - ad vocem 
Nie ukrywam, że bardzo wzruszył mnie Radny Goraj swoimi wynurzeniami i za 
chwilę może wszyscy tu odniesiemy wrażenie, że chcemy ograbić tego Pana czy 
tę rodzinę. Ale, Szanowni Państwo, ten Pan zakupił mieszkanie z bonifikatą jak 
rozumiem, Panie Dyrektorze, teraz to mieszkanie, za które zapłacił dużo mniej 
niż ono było warte, bo miał tę bonifikatę, sprzedał na wolnym rynku w cenie 
rynkowej. Czyli te pieniądze teoretycznie ma i to dużo większe niż te, które 
musiał na to mieszkanie wydać. Więc my nie ograbiamy nikogo, ale skoro je 
sprzedał w cenie rynkowej to ma pieniądze na to żeby nam tę bonifikatę teraz 
zwrócić. 
 
Radny Jerzy Pyrek 
Jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej w związku z tym 
uczestniczyłem w tych spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami, których te 
sprawy dotyczą. Stąd z innego punktu widzenia chciałbym Państwu naświetlić 
te kwestie. Otóż przyszła Pani, która pracowała jako nauczycielka. Sprzedała 
mieszkanie, kupiła drugie mieszkanie bliżej siostry, jest osobą samotną, siostra 
również, na terenie Miasta Kielce. Zapłaciła za to drugie mieszkanie 11 tys. zł 
mniej. Czyli w związku z tym powinna zwrócić część bonifikaty, ale te 
pieniądze wydała na remont tego mieszkania, które kupiła. W związku z tym 
pytanie czy powinniśmy wymagać od niej zwrotu tych pieniędzy czy nie. Tutaj 
sytuacja jest podobna, człowiek sprzedał mieszkanie i kupił mieszkanie i on nic 
na tym nie zarobił. Inna sprawa jest to, że los go rzucił do Częstochowy, ale tak 
samo przychodzą osoby, które budują domy gdzieś pod Kielcami i też proszą  
o uwzględnienie tej bonifikaty. Powiem tak, przepis nie jest jednoznaczny, 
przepis daje możliwość nam jako Radnym pomożenia tym ludziom i myślę, że  
w takich sytuacjach, jeżeli my naprawdę bardzo wnikliwie to analizujemy, 
pochylamy się nad tymi sprawami i opinia tu była jednogłośna naszej Komisji. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 
Ja chciałem powiedzieć tylko, że my nie znaliśmy faktu wysłuchania, jakby, 
tamtej strony i poznania sytuacji w jakiej ci ludzie się znajdują i po wypowiedzi 
Pani Przewodniczącej Joasi Grzeli i po konsultacji z Jurkiem Pyrkiem Klub 
Radnych PSL będzie głosował za tą uchwałą. 
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Radny Jan Gierada 
To dobrze, że taka dyskusja prowadzi do jakiegoś sukcesu dla tych ludzi. 
Kolego Siejka, ten człowiek nie ma pieniędzy. Jest faktem, że kupił za 10 tys. zł, 
sprzedał za 100 tys. zł, zarobił 90 tys., jeśli tak można to tłumaczyć. Natomiast 
kupił mieszkanie dużo większe gdzie zapłacił dużo więcej jak te pieniądze, które 
pozyskał ze sprzedaży tego małego lokalu. Na tej samej Komisji były inne 
osoby, które będą rozpatrywane na sesji jeszcze w grudniu czy w styczniu, które 
mieszkają w Kielcach i na pewno te przestawione argumenty będą optowały za 
tym żeby też im pomóc. Dlatego uważam, że on na tym nie zarobił. Nie jest to 
facet, który ma gotówkę, bo sprzedał i podzielić się tą gotówką z Miejską Radą 
żeby zwrócić 50 tys. nie chce. Dlatego proszę aby przegłosować tę uchwałę. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - 2 
Wstrzymało się - 3 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/426/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego 
w Kielcach przy ulicy Warszawskiej nr 9/11 m. 5. 
 
Do pkt. 6. 10 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu zarządu nieruchomością 
stanowiącą własność Miasta Kielce na prawach powiatu. 
Sprawa znana, była uchwała podejmowana kilka sesji temu i na następnych 
nowe jednostki, u których pojawia się prawo zarządu będą dołączane do tych 
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wcześniejszych. Jest to wszystko w obrębie budżetu Miasta, więc myślę, że to 
nie wymaga większego uzasadnienia.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/427/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu zarządu nieruchomością stanowiącą własność Miasta Kielce na prawach 
powiatu. 
 
Do pkt. 6. 11 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Piotrkowskiej i Silnicznej. 
Chodzi tutaj o niewielką nieruchomość, na tzw. Trójkącie Bermudzkim. Tam 
jest taka sytuacja, że spośród trzech większych nieruchomości dwie są Miasta, a 
jedna jest osób prywatnych. Przy tej nieruchomości osób prywatnych jest 
niewielki kawałek o łącznej powierzchni niecałych 100 m2. Chcemy go 
sprzedać na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
prywatnej, a to z tego powodu, że nieruchomość którą sprzedajemy nie może 
być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 15 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/428/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: 
Piotrkowskiej i Silnicznej. 
Do pkt. 6. 12 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej. 
Sprzedaż z bonifikatą 50 %, tak jak wcześniejsze, działka to jest taki mały 
trójkąt o pow. 32 m2.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/429/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Tatrzańskiej. 
 
Do pkt. 6. 13 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej. 
Działka o pow. 749 m2, w kształcie trójkąta, przy granicy z Miastem. Sprzedaż 
na zasadach ogólnych. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 19 
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Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 1 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/430/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Łopuszniańskiej. 
 
Do pkt. 6. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Miłej 59A. 
Nieruchomość o powierzchni 676 m2 bez dostępu do drogi, ale wokół są różni 
właściciele, w związku z tym sprzedaż również na zasadach ogólnych. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 20 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/431/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Miłej 
59A. 
 
Do pkt. 6. 15 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 1-go Maja. 
Udział gminy w działce o powierzchni 490 m2 wynosi 5/12 części, a więc jest to 
około 40%. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji jeśli pozostali właściciele 
wyrażają chęć nabycia nieruchomości jesteśmy zobowiązani do zbycia takiego 
udziału w trybie bezprzetargowym. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/432/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy 1-go Maja. 
 
Do pkt. 6. 16 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk  zarekomendował  projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leśnej 3. 
Tutaj analogiczna sytuacja z tą tylko różnicą, że udział jest niewielki i wynosi 
2/32 czyli 1/16. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 21 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - brak 
 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/433/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Leśnej 3. 
 
Do pkt. 6. 17 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Na mój adres wpłynął wniosek od Pana Przewodniczącego Włodzimierza 
Wielgusa następującej treści: „Z dniem 22 listopada 2011r. rezygnuję z funkcji 
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Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Rady Miasta Kielce.” 
Zgodnie z procedurą taka wola wyrażona na piśmie przez Pana Włodzimierza 
Wielgusa na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Miasta Kielce może być 
przyjęta przez Radę. Ja nie jestem uprawniony do przyjmowania tego typu 
aktów woli wyrażanych przez Radnych, stąd przygotowany jest projekt uchwały  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych  
i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Kielce. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Zanim przystąpimy do głosowania ja chciałbym mieć wiedzę, bo od 22 listopada 
minęło trochę czasu, chciałbym zapytać Pana Włodzimierza Wielgusa czy 
gdyby dzisiejsze głosowanie było odrzucające Pana wolę, czy przyjmie Pan 
dalej przewodnictwo w Komisji Zdrowia? Byłoby to dla nas cenne. 
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Złożyłem funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia z powodów takich 
ponieważ pojawiły się sugestie, komentarze co do tego, że ja to stanowisko 
otrzymałem i czerpię jakieś benefity. Złożyłem to stanowisko czyli rezygnację 
wyłącznie z tego powodu. Jeżeli Szanowna Rada uzna, że rzeczywiście takie 
fakty miały miejsce to oczywiście nie będę dalej członkiem Komisji. Natomiast 
jeżeli Rada uzna w większości, że nie było tak i intencje moje jako 
Przewodniczącego były cały czas czyste to jestem skłonny pełnić dalej tę 
funkcję. 
 
Radna Joanna Grzela 
Wobec nowych faktów i zdania, które przed chwilą Pan Przewodniczący 
Wielgus zechciał wygłosić ja bardzo proszę i zwracam się z prośbą do Pana 
Przewodniczącego o 5 minut przerwy, by Kluby mogły chwilkę porozmawiać 
na ten temat.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady po przerwie. 
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W przerwie posłużyli śmy się materią prawną i teraz mamy już jasność sprawy. 
Jest apel, jak rozumiem od wszystkich Radnych, żeby Pan Radny Włodzimierz 
Wielgus wycofał swoją rezygnację. Teraz jeśli chodzi o stronę taką – co się 
stanie jeżeli tej rezygnacji nie wycofa i będziemy poddawać pod głosowanie 
omawiany projekt uchwały jest napisane: „W przypadku rezygnacji 
Przewodniczącego Rada podejmuję uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji 
nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia rezygnacji. Nie podjęcie 
uchwały w sprawie tej rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji 
przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna była 
być podjęta ta uchwała.”. Taka sama sytuacja jest opisana w rozstrzygnięciu 
nadzorczym Wojewody Łódzkiego, kiedy rada, mimo, że była podjęta 
rezygnacja, a rada nie podjęła tej uchwały o rezygnacji, wtedy powyższą 
uchwałę Wojewoda Łódzki uznał za nieważną. 
Tak naprawdę uchwała ta jest deklaratoryjna czyli nie ma możliwości żeby ona 
ujrzała światło dzienne w sensie takim, że myśmy nie przyjęli jego rezygnacji, 
mimo że on rezygnację złożył, bo będziemy się narażać na niepotrzebne 
zawiłości prawne. Jest prośba o to żeby Włodzimierz Wielgus, i to prośba 
wyrażona moimi ustami, ale od wszystkich Radnych, żeby się wycofał z tego.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Przepraszam za zamieszanie, ale w imieniu Klubu Radnych PSL proszę  
o 5 minut przerwy.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady po przerwie.  
 
Radny Mariusz Goraj 
My wykorzystaliśmy tutaj dość konsekwentnie te przerwę, którą Pan 
Przewodniczący był łaskaw nam udzielić, rozmawiając z Kolegą Wielgusem  
i prosimy Go jednak żeby wycofał tą swoją rezygnację. Rozumiemy Jego 
obawy, faktycznie takie głosy się pojawiły, one wpisują się oczywiście w to,  
o czym wcześniej mówiłem, pewnej swoistej bitwy, ale może to i dobrze, od 
tego tutaj jesteśmy żeby ze sobą dyskutować. Rozumiemy Jego obawy, 
rozumiemy Jego deklarację. Przyjmujemy tę deklarację bez aktu głosowania, 
dlatego prosimy Go bardzo żeby jednak zrobił to, co w tej sytuacji byłoby 
najwłaściwsze. Dobrze, razem z Kolegami z Platformy, oceniamy Jego pracę 
Przewodniczącego Komisji, do tego głosu przychyla się również Sojusz Lewicy 
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Demokratycznej, a ja wiem, że Kolega Wielgus jest również dobrze oceniamy 
przez Klub Porozumienia Samorządowego. Dlatego, Włodek, myślę, że  
i właściwym, i takim najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby to gdybyś po 
prostu tę rezygnację wycofał.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus 
Ja przede wszystkim chciałem wszystkich Was przeprosić za zamieszanie, które 
z tego powodu się zrobiło i za zabieranie Waszego cennego czasu. Jednak mam 
nadzieję, że zrozumiecie powody, dla których podjąłem takie działania. 
Natomiast w takiej sytuacji wycofuję złożony wniosek i tę rezygnację. Będę się 
dalej starał pracować dobrze w tej Komisji na rzecz Miasta, na rzecz 
mieszkańców. I mam nadzieję, że już więcej nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji. 
Dziękuję i przepraszam. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wobec deklaracji i woli ze strony Pana Włodzimierza Wielgusa, takie jest Jego 
oświadczenie do protokołu  przyjęte, ja stwierdzam, że ta uchwała stała się  
w tym momencie bezprzedmiotowa. 
 
Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela 
Włodku jest mi bardzo przykro z tego powodu, że wdzięki Mariusza Goraja 
działają na Ciebie silniej niż moje. Dwukrotnie próbowałam Cię nakłonić do tej 
decyzji i jest mi smutno z tego powodu tylko. 
 
Do pkt. 7 
 
Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni: 

1. Joanna Winiarska 
2. Jerzy Pyrek 

 
Radny Jerzy Pyrek 
W ramach spraw różnych chciałem jeszcze się odnieść do mojej interpelacji, 
którą złożyłem w związku z remontem płyty Rynku. Twierdziłem, że zostały 
tam popełnione błędy projektowe, a chodzi o wodotryski. Pytałem kto pokryje 
koszty, w jakiej wysokości one będą. Bo uważam, że zgodnie z przepisami 
prawa odpowiedzialność za błędy projektowe, a według mnie jest to ewidentny 
błąd projektowy, ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Chyba, że  
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w umowie określono to w sposób inny. Jeżeli tak, to ze szkodą dla nas, dla 
mieszkańców i dla budżetu Miasta, gdzie szukamy każdej złotówki, natomiast 
uważam, że szastamy tymi pieniążkami. W odpowiedzi uzyskałem jeden punkt 
przeczytam, że: „Koszty wykonania odwodnienia wynosiły 76 tys. zł.”. Nie 
wiem czy brutto czy netto. Uważam, że jeżeli my jako Radni poważnie 
traktujemy swoje obowiązki to powinniśmy być równie poważnie traktowani,  
i że „zostały pokryte z budżetu gminy”. No więc właśnie, dlaczego z budżetu 
gminy?. Dalej czytam „Miasto poniosło jedynie koszty samych odwodnień wraz 
z ich montażem i bez względu na termin wykonania koszt ten musiałby być 
kosztem realizacji inwestycji”. Gdyby projekt został wykonany poprawnie,  
a każdy rozsądnie myślący wie, że woda spływa z góry w dół, to jest oczywiste, 
na terenie, który ma spad, zrobiono wodotryski. Wystarczy zobaczyć tutaj za 
parkingiem wielopoziomowym jak ta woda się rozpryskuje. W związku z tym 
został, według mnie, a jestem inżynierem z wykształcenia, ewidentnie 
popełniony błąd w czasie wykonywania projektu. I teraz to my mieszkańcy 
zostaliśmy obciążeni kosztami, w dalszym ciągu nie wiem, czy 76 to jest kwota 
netto, w mediach czytaliśmy 90 tys. kwota brutto. Ja bardzo bym prosił Pana 
Prezydenta o ustosunkowanie się, o wyjaśnienie, ja nie będę pisał kolejnej 
interpelacji w tej kwestii. Myślę, że to co dzisiaj powiedziałem jest 
wystarczające. Powiem więcej, ja na Komisji Gospodarki Komunalnej złożyłem 
taki wniosek, aby ta właśnie Komisja mogła się pochylić nad każdym 
projektem, który będzie realizowany, nad każdą inwestycją, która będzie 
realizowana w tym Mieście począwszy od koncepcji, poprzez projekt wstępny  
i poszczególne etapy. Ponieważ obserwujemy tutaj szastanie naszymi 
pieniędzmi. Szastanie, tak. Przykładem  są chociażby lampy za 30 tys. I my 
Radni stoimy pod ścianą gdzie mamy obciążać naszych mieszkańców kolejnymi 
daninami na rzecz Miasta, a tak olbrzymie środki są wydawane w sposób 
nonszalancki. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Chciałbym przypomnieć Radnym, że w § 52 ust. 7 jest taki zapis: „Radny po 
uzyskaniu odpowiedzi na złożoną interpelację ma prawo poinformowania Rady 
czy uznaje odpowiedź za wystarczającą, wnieść o jej odczytanie. W przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezadowalająca ma prawo wnieść: o dodatkowe ustne 
wyjaśnienie sprawy będącej jej przedmiotem, o rozpatrzenie również sprawy 
będącej przedmiotem, przez Radę na sesji.” 
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Radny Dariusz Kozak 
Ja chciałem zapytać o jedną sprawę, nie widzę nikogo z MZD, to rozumiem, że 
być może Prezydent Sayor mi odpowie. Mianowicie chodzi o sytuację jaka ma 
miejsce od kilku dni na Al. IX Wieków Kielc tuż przed rondem Herlinga-
Grudzińskiego. Tu się właśnie pojawia moje pytanie czy to MZD zadecydowało 
czy wykonawca o tym, by zamknąć częściowo pas tuż przed rondem Herlinga-
Grudzińskiego. W mojej ocenie decyzja bezsensowna, która powoduje, jak 
większość z nas wie, ogromne korki, aż nawet do ul. Seminaryjskiej. I chciałem 
zapytać dlaczego, bo doskonale wiemy, że na tym zamkniętym odcinku nic się 
nie dzieje, główne prace są prowadzone na ul. Okrzei. Bardzo bym prosił  
o odpowiedź. 
 
Pan Tadeusz Sayor Wiceprezydent Miasta Kielc 
Nie mnie oceniać czy tam jest dobrze czy źle. Jeszcze przez dwa lata pewnie 
będziemy się męczyli z korkami. Procedura jest taka, że organizację ruchu 
wykonawca przedstawia MZD do zatwierdzenia, i widocznie została 
zatwierdzona. Natomiast czy można to było zorganizować lepiej nie wiem, nie 
jestem inżynierem ruchu. 
 
Radny Dariusz Kozak 
Panie Prezydencie, przecież tam wystarczy te pachołki zdjąć i w żaden sposób 
nie będzie to powodować zwężenia pasa ruchu do jednego pasa. Tam wystarczy 
się przejść lub przejechać. Proste pytanie  - w jakim celu zamknięto na ostatnim 
odcinku skręt w prawo? O co tu chodzi. 
 
Pan Tadeusz Sayor Wiceprezydent Miasta Kielc 
Z tego co wiem to lada moment będzie tam robiony duży przekop i jest to 
przygotowanie do tej inwestycji. Ale pytanie jest ciekawe i oczywiście, jeżeli 
masz wątpliwości… Kielczanie mają pretensje, że Miasto jest zakorkowane, za 
rok podziękują, że męczyli się w słusznej sprawie. MZD popełnia błędy jak 
każdy, kto coś robi, a robią teraz bardzo dużo. Jeśli masz takie życzenie to 
zadzwonimy jutro rano do Pana Dyrektora Wójcika i poprosimy o wyjaśnienie 
czy tak rzeczywiście być musi. 
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Radna Agata Wojda 
Pewnie Pan Przewodniczący zwróci mi zaraz uwagę, że nie w tym punkcie, ale 
proszę wybaczyć to są pewne emocje. Jakby sprawa, o której dziś dyskutujemy 
to jest spektakl, jak się okazuje, w kilku odsłonach. Ja zaktualizowałam sobie 
portal oficjalny Korony Kielce i w dniu dzisiejszym została tam zamieszczona 
informacja przez administratora, że pod dużym znakiem zapytania stanęło 
dalsze efektywne funkcjonowanie Klubu. I oczywiście jest wskazana 
precyzyjnie winna za to w osobie Radnej Katarzyny Zapały. W dniu dzisiejszym 
zostało to też podlinkowane na oficjalny portal na Facebooku, jeden  
z komentarzy to: „Wynieśmy tę Zapałę z Kielc”. Także ręce mi opadają.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Każdemu opadną ręce, jak ma się wynosić Zapałę. Ciężar to nie tylko waga. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Panie Przewodniczący to nie jest śmieszne. Nie możemy być w tej sprawie dalej 
pobłażliwi, bo staje się to po prostu niebezpieczne. Jest to też sposób 
oddziaływania na Radnych. I proszę bardzo jest kolejne tu, ośmieliliśmy się 
Radni zapytać jak to się stało i od razu jest kolejna na stronie spółki miejskiej, 
kolejne wpisy. Jest to po prostu szczucie. Tak nie wolno robić. To są metody, to 
już po prostu, jak mówimy po prostu dość temu. Dość. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Ja osobiście miałam wielką nadzieję, że w rozmowach z Prezesem 
Chojnowskim, jak również po tym, że prosimy o wyjaśnienie pewnej sytuacji, 
która wpływa w sposób niepozytywny zupełnie na to w jaki sposób wykonuje 
się mandat Radnego, i po tym, że jedna ze spółek miejskich cały czas naprawdę 
wychodzi, jakby z pewną strategią, założeniami, stara się pokazywać 
rzeczywistość w krzywym zwierciadle. No, jak tu jesteśmy na sali niech ktoś  
z Państwa powie czy ktokolwiek z nas jest w stanie spowodować, aby ten Klub 
przestał istnieć? Czy komukolwiek z nas zależy na tym? Litości! Cały czas na 
tej stronie pojawiają się informacje, ja to jeszcze raz podkreślę, one nie są pisane 
przez kogoś z zewnątrz, tylko przez pracownika miejskiej spółki, którą my 
również zarządzamy w jakiś sposób. I przypomnę nam wszystkim, że Prezydent 
to władza wykonawcza, a my jesteśmy władzą uchwałodawczą. Z punktu 
widzenia samorządowego w jakiś sposób ważniejszą. To akurat dotyczy mojej 
osoby i tam jest moje nazwisko wymieniane, ale to akurat nie jest istotą tej 
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rzeczy. Istotą rzeczy jest to, do czego posuwają się pracownicy Miasta Kielce,  
z którymi my współpracujemy, którym my wierzymy, że będą dobrze 
prowadzili Klub, mało tego, którym zaufaliśmy, że będą dobrze wychowywać 
naszą młodzież, kielecką młodzież. A w tym momencie dzieje się festiwal 
nienawiści i to jeszcze, z całym szacunkiem, ale argumenty, które są podawane 
są po prostu według mnie głupie. Przepraszam, że to powiedziałam, ale mówię 
to wprost. Znacie się jak działa Klub, w jaki sposób my obradujemy, w jaki 
sposób my podejmujemy decyzje. Przecież to, co jest wypisywane to są 
wierutne bzdury. Bardzo proszę Panie Prezydencie o to, abym dziś w Pana 
obecności mogła się spotkać z władzami tego Klubu. Jeżeli ktoś z Radnych też 
będzie chciał brać udział w tym spotkaniu, to zapraszam, ponieważ tak dalej być 
nie może. Nie możemy sobie pozwolić aby urzędnicy, tak można powiedzieć, 
osoby, które my asygnujemy, Prezydent asygnuje aby pełnili misję społeczną, 
pozwalali na takie zachowania na oficjalnym portalu spółki miejskiej. Bardzo 
proszę Prezydenta do odniesienia się do tego czy teraz, ale na pewno przed 
końcem sesji. 
 
Do pkt. 8 
 
Wiceprezydent Andrzej Sygut 
Najpierw odpowiedź na pytanie o motywacje w sprawie zdjęcia projektu 
uchwały dotyczącej Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Otóż ten projekt 
uchwały został zdjęty ze względu na złożoność materii pod względem formalno-
prawnym. Ta uchwała musi być skorelowana z innymi dokumentami 
organizacyjnymi, a przede wszystkim z uchwałą Rady z dnia 17.11.2011r., którą 
Państwo podjęli o powierzeniu zadań własnych Gminy do realizacji RPZ.  
W momencie kiedy ten projekt uchwały został zestawiony z nim pojawiły się 
wątpliwości prawne i konieczność wyeliminowania tych sprzeczności.  
Jeżeli chodzi o wniosek wszystkich Państwa Radnych dotyczący przedstawienia 
informacji kto zamieścił na oficjalnym portalu Korony artykuł „Koniec piłki 
nożnej w Kielcach” oraz umieścił link do tekstu na oficjalnym fanpage’u na 
portalu społecznościowym Facebook, moja odpowiedź jest następująca. Proszę 
Państwa, ta odpowiedź jest odpowiedzią, która została sformułowana przez 
prawników. Ja poprosiłem prawników żeby oni się wypowiedzieli, bo ta sprawa 
ma przede wszystkim aspekt prawny. I chodzi o to żebym ja mógł działać 
zgodnie z prawem. Ta opinia prawna jest następująca: „Za umieszczone 
informacje odpowiedzialny jest Klub Korona SA. Za działalność Klubu 
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odpowiada Zarząd i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Właściwym do 
rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej jest podmiot, który te 
informacje posiada – jest to spółka prawa handlowego Korona SA. Po wpływie 
wniosku do Klubu, którego 100 % udziałów ma Miasto, Zarząd winien zbadać 
czy żądana informacja stanowi informację publiczną i czy podlega 
udostępnieniu, i czy to prawo do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu 
ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej.” Taka jest opinia prawna.  
I w świetle tej opinii prawnej Radców Prawnych Urzędu Miasta Prezydent nie 
może być adresatem Państwa wniosku. Więc wniosek, jak mi się wydaje, 
powinien być skierowany do Pana Przewodniczącego, a Pan Przewodniczący 
występuje do Zarządu Klubu Korona i on Państwu odpowiada. To, że to jest 
spółka ze 100 % udziałem Skarbu Gminy nie daje prawa właścicielowi do 
ingerowania w jego procedury. Klub ma osobowość prawną i stąd takie 
stanowisko prawników. Ponieważ w trakcie odczytywania tej opinii widziałem, 
powiedzmy, objawy niezadowolenia czy niezgody na to, proszę Państwa nie 
jestem prawnikiem i wyznaję zasadę, że jeżeli piątka prawników, bo tylu ich 
tam siedziało i dyskutowało na ten temat, wydała tego typu opinię, to należy ją 
po prostu uznać za wiążącą i dostosować się do tej procedury. Dziękuję bardzo. 
 
Radny Mariusz Goraj – wniosek formalny 
Myślę, że zostanie on poparty przez większość z Państwa. Mamy na sali 
przedstawiciela ścisłego kierownictwa tej Spółki, jest nim Przewodniczący Rady 
Nadzorczej. Żałuję, że to tak się stało, ale ze względu na to, że zgłosiłem się  
w trybie wniosku formalnego, Panie Przewodniczący stawiam wniosek 
formalny o powołanie nadzwyczajnego zespołu kontrolnego ds. zbadania całej 
tej sytuacji. Nie uzyskamy żadnej informacji jeżeli sami po nią nie sięgniemy. 
Nie ma woli ze strony władz Miasta oczyszczenia atmosfery. Ja nie chcę 
odpowiadać za skutki, które mogą naszą Koleżankę spotkać ze strony ludzi, 
którzy są fanatykami tej drużyny. Powiem to wprost, uczciwie i nie mam więcej 
nic do powiedzenia – składam formalny wniosek o powołanie specjalnego 
zespołu kontrolnego, który wyjaśni tę sprawę od początku do końca. Złożymy 
go z Radnych, każdy Klub będzie mógł desygnować swojego przedstawiciela. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jakby odnosząc się na gorąco, to powiem tak, że każdy Klub ma swojego 
przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i z tej Komisji można by było stworzyć 
zespół, i nie trzeba byłoby specjalnie podejmować działań tego rodzaju, bo taki 
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ogólny wniosek jest medialnie nośny i ciekawy, ale ja bym chciał konkretów. 
Żeby Pan powiedział  z ilu osób ma się składać, kto to ma być, w jakim celu, 
itd., żeby wszystkie określi ć warunki, bo takie szczegóły wszystkie może zrobić 
równie dobrze Komisja Rewizyjna powołując zespół kontrolny. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Dobrze Panie Przewodniczący, Pan doskonale wie, że ja Pana niezmiernie 
szanuję jako wytrawnego znawcę naszych aktów prawnych, o które się 
opieramy w naszym procedowaniu i dziękuję Panu za to, co Pan przed chwilą 
powiedział. Faktycznie, żeby procedurze stało się zadość, a gwarantuję Państwu, 
że to nie chodzi o nośność medialną. Chodzi tylko i wyłącznie o to żebyśmy 
mieli informację jak cała ta sytuacja wyglądała. W związku z powyższym Panie 
Przewodniczący, konkludując, nie ma Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
jest Zastępca, ale jednak opierając się o Statut Miasta, nie będę cytował 
artykułów, Pan je lepiej zna ode mnie, stawiam wniosek o powołanie 
specjalnego zespołu kontrolnego złożonego z Radnych, przedstawicieli 
wszystkich Klubów w Radzie Miasta celem wyjaśnienia jak doszło do publikacji 
tego dokumentu na stronie Spółki. Ze względu na to, że daliśmy wystarczająco 
dużo czasu właścicielowi oraz przedstawicielom władz tej Spółki, którym 
szczególnie powinno zależeć, zresztą mają taki obowiązek, dbać o dobre imię tej 
Spółki, które w tym momencie zostało w sposób znaczny nadszarpnięte. Więc 
jest to mój wniosek formalny. Panie Przewodniczący w imieniu Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość proszę o 5 minut przerwy, aby to skonsultować  
z przedstawicielami innych Klubów. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Wznawiamy sesję.  

 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Włodzimierz Wielgus  
No nie, no nie można tego bez komentarza pozostawić, ja do Prezydenta Syguta  
Panie Prezydencie oczywiście oprócz Zarządu Ligi jest jeszcze Rada Nadzorcza, 
i Rada Nadzorcza widząc coś takiego powinna sama w tej chwili podjąć 
czynności, zwołać posiedzenie i wezwać na posiedzenie Zarząd, aby 
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natychmiast wyjaśnił tę sprawę. O ile sobie przypominam Przewodniczącym jest 
Sekretarz Miasta. Czy Pana Sekretarza nie martwi to, że jeden z Radnych jest 
zastraszany przez Spółkę Miejską, przez wpisy. No ludzie, do czego to 
dochodzi. Jakaż bezczelność musi być proszę  państwa w tym, jeżeli w czasie 
obrad po bardzo poważnym potraktowaniu tej sprawy przez Radnych ukazuje 
się kolejny artykuł, który szkaluje naszą koleżankę. Do czego to dochodzi? Kto  
w ogóle tym zarządza. No ludzie, no gdzie my żyjemy w państwie 
demokratycznym czy gdzieś na odludziu. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa proponuję żebyście ad vocem nie wstawiali 
tylko się zgłaszali bo to i tak ja będę przedłużał żebyście wszyscy mogli się 
wypowiedzieć. Bardzo Proszę. 
 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 
Odnosząc się do całej tej sytuacji i do tej przerwy o którą poprosiliśmy,  
i odnosząc się również do tego co powiedział Pan Włodzimierz Wielgus ja 
powiem uczciwie, wpadki się zdarzają, każdy ma pracowników i ci pracownicy 
czasami tych kompetencji mogą nie dopełnić mogą je przekroczyć.  Mnie proszę 
Państwa jednej rzeczy najbardziej brakło, bo myślałem, że jesteśmy 
cywilizowanymi ludźmi i w co nadal w to wierzę. Zabrakło mi jednej rzeczy 
zabrakło jednego drobnego słowa ze strony kogoś, kto powinien odczytać to tak 
jak to jest literalnie tam napisane na tej stronie, słowa przepraszam. Po prostu 
przepraszam. Jak ja czytam, polemikę pracowników miejskiej Spółki  
z Wiceprzewodnicząca Rady i z jej pomysłami legislacyjnymi, to zadaję sobie 
pytanie jak wygląda  w ogóle sposób zarządzania tym Miastem. Jeżeli ktoś się  
poważa na takie rzeczy to znaczy, że nie czuje żadnej odpowiedzialności za 
słowo, więcej, co gorsza on może mieć pełne przeświadczenie o tym, że  tego 
typu działania w tej nie ukrywajmy, czytałem wypowiedzi Pana Prezydenta po 
dzisiejszej sesji czytałem i cytowałem Państwu gazetę Echo Dnia z dzisiejszego 
dnia rano, użyję tutaj sformułowania, które chyba wszyscy mają na końcu 
języka, czy ten pracownik może wiedzieć, że stoi po stronie którejś ze stron 
wojny Pana Prezydenta z Radnymi Rady Miasta. Nie wiem czy z Radą Miasta, 
ale na pewno z Radnymi. Zapowiedzi Pana Prezydenta, wszystkie działania,  
o których dzisiaj tutaj rozmawiamy w jakiś sposób są premiowane, jeżeli ktoś 
poważa się  na to, żeby tą polemikę kontynuować. Mnie się to w głowie nie 
mieści. Jestem trzecią kadencję Radnym i mnie się  to po prostu najzwyczajniej 
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w świecie w głowie mi się nie mieści. Więcej, powiem Państwu, w głowie mi 
się nie mieści, że Przewodniczący Rady Nadzorczej wzmiankowanej firmy, 
będąc dwukrotnie Posłem, dwukrotnie Radnym Sejmiku i Sekretarzem Miasta 
od przeze mnie już  niepamiętnych czasów, nie potrafi się w tej całej  sytuacji 
odnaleźć. To jest dla mnie porażające, uczciwie Państwu powiem  jest to dla 
mnie porażające obnaża to brak wszelakich skrupułów, obnaża to prawdziwe 
oblicze traktowania Radnych przez między innymi Pana Panie Sekretarzu, bo 
Pan ma tutaj  potrójną rolę w tym wszystkim. Ja  tego nie mogę zrozumieć, nie 
mogę tego zrozumieć, jestem oburzony i uczciwie przyznam, głęboko 
zasmucony całą tą sytuacją Nie jest rolą ani ustawową ani wynikającą z dobrego 
obyczaju prowadzenie polemiki z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta za 
pośrednictwem internetu. Nie wymienię tutaj nazwy żadnego afrykańskiego 
kondominium, żeby tego kondominium nie urazić, ale to są rodem z tamtych 
rejonów geograficznych wyjęte procedury. Proszę Państwa, ja tego nie widzę 
inaczej jeżeli na tego typu rzeczy się pozwala dlatego  Panie Przewodniczący 
dla mnie sprawa jest jasna, jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedzi, 
którą możemy uzyskać jednym telefonem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
który ma swoje kompetencje, do Prezesa Zarządu tej spółki poprosić go tutaj  
i dbać o dobry wizerunek i tej Spółki i Miasta, to ja nie widzę innej możliwości 
tylko oddania Radnym pełnej kompetencji do tego żeby sami tę sprawę 
wyjaśnili jeżeli Władze Miasta nie mają do tego ani serca ani ochoty. Dziękuję 
bardzo. 
 

Radny Rady Miasta Stanisław Gódź 
Smutny dzisiaj jest ten dzień (nie proszę Cię o komentarz) jest mi bardzo 
przykro… Pan Prezydent Andrzej Sygut - ja doskonale rozumiem jaka jest 
sytuacja, nie mam Andrzeju do Ciebie żadnej pretensji, tylko tak się dziwnie 
składa, że gdy są sprawy kontrowersyjne, poważne gdzie trzeba podjąć stanąć 
porozmawiać, to w takiej sytuacji nasz Szanowny Pan Prezydent Wojciech 
Lubawski wstaje i trzaska drzwiami ostentacyjnie wychodząc z sali. I zawsze 
taki pasztet spada na zastępców. To już jest metoda proszę Państwa, to jest stały 
fragment gry. Oni są Bogu ducha winni, to wszyscy dobrze wiemy i co mamy 
dzisiaj, co się stało – próbuje się to wszystko bagatelizować. To co odczytać 
musiał Pan Andrzej Sygut, możemy powiedzieć jedno - w majestacie prawa 
prowadzone jest zaszczucie Radnej,  czytaj - Radnych, którzy są 
nieprawomyślni. To jest metoda i nic się nie stało, wszystko jest zgodnie  
z prawem. Ale każdy ma sumienie, ja mam już te siwe włosy jestem przerażony, 
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że tu gdzie się urodziłem, w tym mieście, w moich Kielcach takie rzeczy się 
dzieją. Kasia to młoda osoba, może być moja córką, prawda  i takie rzeczy się 
dzieją, i to w zasadzie to co powiedział Mariusz, samo przepraszam. Nie widać 
żadnego zbulwersowania właściciela czy Pana Przewodniczącego, kpiące 
uśmiechy na Jego twarzy. Naprawdę jest to przerażające, tak Drogi Januszu. 
Tak. Trzeba się zastanowić do czego to wszystko zmierza. Zaszczuwanie 
Radnych niepokornych, opluwanie, to co się dzieje w prasie, że my właściwie 
nic nie rozumiemy, to Miasto pchamy nad krawędź przepaści, niszczymy 
wszystko. Kielczanie mądrzy tylko Ci  głupi Radni. Czy to jest droga dialogu, 
czy wyjściem jest obrażanie się, czy to jest droga dialogu. Przykro mi strasznie, 
jest to dla mnie bardzo smutny dzień. W majestacie prawa, zgodnie z prawem 
można zaszczuć Radnego. Dlatego przychylam się żeby ta komisja jednak 
podjęła działania i powstała. 
 

Radny Jerzy Pyrek. 
Szanowni Państwo mamy tutaj do czynienia z bezprzykładnym atakiem na Panią 
Radną Katarzynę Zapałę. Tutaj powinien być Pan Prezydent. Pan Prezydent, 
który, chcę Państwu przypomnieć, kiedy debatowaliśmy na temat Szpitala 
Miejskiego i chcieliśmy Panią Prezes zapytać, zadać jej kilka pytań, to Pan 
Prezydent do tego nie dopuścił powiedział: ja jestem właścicielem. Jak się  ma 
ta wypowiedź do Spółki Korona, gdzie jest Pan Prezydent? Pan Prezydent 
powinien być tutaj powinien wyjaśnić tę sprawę. Mało tego, jeżeli sam nie 
posiada możliwości to są odpowiednie organa, które powinny być 
powiadomione o tym co doszło i  to organa powinny wyjaśnić Ja chcę 
przypomnieć, zresztą była mowa o tym, że jeden z dyrektorów komórki 
podległej pod Urząd Miasta na forum prywatnym napisał niepochlebne opinie. 
Został zidentyfikowany, stracił pracę. Więc ja się pytam jak tamte fakty mają się 
do tego co się dzieje dzisiaj. Mamy też świadomość wszyscy chyba, albo prawie 
wszyscy, że naszą koleżankę mogą spotkać różne nieprzyjemności. Nie chcę 
mówić o tych najgorszych. Ja mam nadzieję, że Pan Prezydent potrafi się z tym 
zmierzyć. A poza tym stawiam pytanie czy w świetle tego co powiedziałem, że 
Pana Prezydenta tutaj nie ma, czy Pan Prezydent ma jeszcze zdolności 
zarządcze?  Bo ja się obawiam, że nie. Dziękuję. 
 
Radny Rady Miasta Kielce Jarosław  Machnicki 
A ja mam taką prośbę do wnioskodawcy do kolegi Mariusza aby wniosek o 
stworzenie takiej komisji zdefiniował w ten sposób - patrząc dzisiaj na salę nie 
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wszyscy uznają, że to jest problem, niektórzy uznają, że to jest błahostka, jeśli 
chodzi też o Radnych, aby do tej komisji każdy z Klubów zainteresowanych 
desygnował jednego przedstawiciela. Dziękuję 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Dziękuję. Wypada mi zakończyć dzisiejsze posiedzenie ponieważ nie ma 
już…Proszę, jaki wniosek o powołanie komisji.  Jeśli ma być to wniosek, który 
mamy głosować  o powołanie komisji to proszę go napisać.   
 
Radny Stanisław Góźdź 
Ja bym  poprosił o dziesięć minut przerwy. A chciałbym też dobrze 
wyartykułować, bo też znajdzie się za chwilę na portalu nasza dyskusja. Nam, ja 
jestem kibicem, i większość z nas, Korony Kielce, oglądamy i w telewizji  
i chodzi nam o istnienie tego Klubu, a takie szczucie jest po prostu nieludzkie  
i niegodne. 
 
Radna Katarzyna Zapała 
Abstrahując oczywiście od tematu teraz głównego - spraw różnych, ja w tym 
punkcie chciałam prosić, zabrać głos, prosić o to aby protokoły, które są 
przygotowywane i mamy je zgłębić zanim zostaną przegłosowane, były 
zamieszczane na portalu dla Radnych. Ten wniosek chciałam zgłosić znacznie 
wcześniej, więc proszę wybaczyć. Ułatwi nam to mobilnie zapoznawanie się  
z protokołami. Jeżeli jest taka szansa myślę, że możemy do tego wykorzystać po 
prostu portal który jest zabezpieczony hasłami i  który jest przewidziany dla 
Radnych będę bardzo wdzięczna jeśli pozytywnie się ustosunkujecie do mojej 
prośby mówię tu o Biurze Rady i Przewodniczącym Tomaszu Boguckim  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Nie ma z tym żadnego problemu.  
 
Radny Włodzimierz Wielgus - ad vocem 
Ad vocem wypowiedzi Kasi. Oczywiście popieramy taki wniosek, natomiast ja 
bym to rozszerzył o zamieszczanie obok pliku głosowego 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
O pliku jakim. Głosowania są zamieszczane. 
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Radny Rady Miasta Kielce Włodzimierz Wielgus 
Plik dźwiękowy. Dziękuję bardzo za podpowiedź. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Tego nie wiem, czy się da zrobić, ale to jest kwestia techniczna. Prawo 
przewiduje, i to co przewiduje prawo jest zrobione. Natomiast to, czego nie 
przewiduje prawo, to tego nie robię. I jeżeli jest taka wola żebyście Państwo 
mieli tylko do dyspozycji własnej, to i owszem, ale jeśli chodzi o Biuletyn  
Informacji Publicznej, to dopiero po zatwierdzeniu tego protokołu on się 
znajduje na BIP do normalnego użytku.  Więc 10 min przerwy tak? Ogłaszam 
przerwę do godziny 15.00. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki  
Wznawiam obrady. Zapraszam Radnych żeby sobie spoczęli. Procedura jest 
taka: Pan Mariusz Goraj złożył wniosek następującej treści: „Wnioskuję  
o powołanie komisji doraźnej Rady Miasta w celu zbadania okoliczności 
opublikowania na stronie internetowej Spółki Korona Kielce S.A. informacji 
nieprawdziwych i mogących stawiać w złym świetle Radnego Rady Miasta. 
Komisja składać się powinna z przedstawicieli Klubów zainteresowanych 
desygnowaniem swojego przedstawiciela do tej Komisji.” I uzasadnienie: 
przywoływane artykuły zawierają informacje nieprecyzyjne i zmanipulowane, 
co stało się podstawą do inspirowania agresywnych i obraźliwych komentarzy  
w stosunku do Radnej Katarzyny Zapały. Ustalenie osoby będącej 
pracownikiem Spółki Miejskiej Korona Kielce S.A. bądź wykonującej na jej 
zlecenie usługę administrowania stroną i portalem pozwoli uniknąć takich 
nieprzyjemnych incydentów w przyszłości. Wniosek jest. W ślad za tym 
wnioskiem, żeby procedura była dokończona, to musi być wniosek po pierwsze 
o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie uchwały w sprawie powołania 
Komisji Doraźnej, i jak to będzie zrobione, to zrobimy przerwę, bo taka uchwała 
musi być fizycznie przygotowana żebym ją mógł  poddać pod głosowanie.  
 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Włodzimierz Wielgus 
Składam wniosek, taki jak Pan Przewodniczący powiedział, o rozszerzenie 
porządku o powołanie komisji doraźnej.  
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Dobrze, więc wniosek o rozszerzenie porządku obrad musimy przegłosować.  
Poddaję więc pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 
dotyczący powołania komisji doraźnej. 
 
Głosowanie 
Za   - 16 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 6 
 
Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji  
o punkt dotyczący powołania komisji doraźnej.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Proszę Państwa zarządzam 15 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady. Przedstawię Państwu projekt uchwały w sprawie powołania 
komisji doraźnej Rady Miasta Kielce w celu zbadania okoliczności 
opublikowania na stronie internetowej spółki Korona Kielce SA informacji 
nieprawdziwych i mogących stawiać w złym świetle Radnego Rady Miasta 
Kielce (odczytana, stanowi załącznik do protokołu). 
Należy teraz wybrać przedstawicieli do tej Komisji. 
 
Radny Robert Siejka 
Jest nowy punkt w porządku i jako głos w dyskusji się zgłosiłem. Będziemy za 
chwilę głosować nad wyborem tej komisji, moje osobiste przekonanie jest takie, 
że nie wiem czy warto, ale jeśli jest taka wola Radnych, to taką komisję 
powołamy. Ale zabrałem głos w tej sprawie, bo dopiero teraz przeczytałem 
dzisiejsze wydanie Echo Dnia, w zasadzie dodatek do tego dziennika „Korona”, 
dodatek dla kibiców Korony Kielce. Dzisiaj rozdzieramy szaty nad tym 
portalem, prezentacja Radnego Goraja, pokazanie pewnych mechanizmów, a tak 
naprawdę chyba nikt z nas nie przeczytał tego dodatku do gazety codziennej, bo 
tu jest wiele więcej ciekawostek, i tu są osoby podpisane z imienia i nazwiska. 
Mogę się tylko teraz zgodzić z tym, co powiedział pan Prezydent Sygut, który 
odczytał opinię Radców Prawnych, że za działalność Spółki odpowiada Prezes 
tej Spółki, w tym przypadku jednoosobowo Pan Tomasz Chojnowski, który jest 
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Prezesem tej Spółki. Właścicielem jest Miasto, ale Pan Prezydent Lubawski  
z  tytułu wykonywania swej funkcji czuje się właścicielem, niejednokrotnie  
o tym mówił. I co tu dziś jest napisane? Jest wywiad z panem Prezydentem 
Lubawskim, z Jego zdjęciem z rodziną na Stadionie Korony. I Pan Prezydent, 
zacytuję: „Korona jest w 100 % własnością Miasta. Niektórzy Radni mówią, 
żeby przestać płacić tym kopaczom.”, takie dokładnie padają słowa, „albo 
ograniczyć to dofinansowanie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jak 
przestaniemy płacić to Korona przestanie istnieć.”. To jest tylko fragment. To 
się wpisuje w pewną całość traktowania Radnych i stawiania ich w złym 
świetle. Bo ja nie przypominam sobie żeby podczas obrad na tej sali czy 
jakiejkolwiek Komisji, którykolwiek z radnych wyrażał się „żeby przestać 
płacić tym kopaczom”. To są słowa Pana Prezydenta z dzisiejszego wywiadu. 
Traktuje to jako przyzwolenie dla tych działań, które podjęto raz na portalu,  
a dwa w artykule tuż obok wywiadu z panem Prezydentem. Artykuł podpisany 
przez pana Tomasza Chojnowskiego, Prezesa Korony i to Pan Prezes pisze  
w tym artykule, tytuł  - duży znak zapytania, i pisze: „We wtorek pod dużym 
znakiem zapytania stanęło dalsze funkcjonowanie ekstraklasowego klubu 
piłkarskiego Korony SA, dumy Kielc, jak mawiają nasi żółto –czerwoni kibice. 
Radna Platformy Obywatelskiej Katarzyna Zapała złożyła wniosek  
o zmniejszenie wydatków naszego Miasta na Koronę Kielce.  
W przyszłorocznym budżecie Kielc jest przeznaczone 4,3 mln zł. Na 
finansowanie Korony. Wniesione poprawki do przyszłorocznego budżetu 
opiewają na kwotę 3,5 mln zł. Jeżeli takiej kwoty zabraknie w budżecie naszego 
Klubu jego efektywne działanie nie będzie możliwe.” I pod koniec tegoż 
artykułu czytamy: „Rozpoczęcie budowy szkoły w Dąbrowie II i boiska 
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Kielcach nie może się obyć bez 
wzburzenia społeczności skupionej wokół naszego Klubu. Korona Kielce to 
rzesze złocisto-krwistych kibiców dopingujących drużynę na arenie Kielc, przed 
ekranami telewizorów, spotykających się w wirtualnym świecie na naszym 
oficjalnym portalu czy na oficjalnym fanpage’u na faceebooku. Czy można teraz 
zawieść ich zaufanie i odebrać im życiową pasję?” Co to innego jest Panie 
Prezydencie jak nie przyzwolenie do takich działań, jak nie namawianie tych 
osób, które dokonywały tych wpisów, przeciwko Radnej Katarzynie Zapale.  
Z jednej strony wywiad Pana prezydenta, z drugiej artykuł podpisany przez 
Tomasza Chojnowskiego, który jak dzisiaj słyszeliśmy od Pana Prezydenta 
stwierdził, że on nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Jak ten artykuł się ma do 
Pańskiej wypowiedzi, o której Pan wspominał? Dziękuję. 
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Radny Mariusz Goraj 
Ja w tzw. międzyczasie zdążyłem zajrzeć na tę stronę, zrobiłem wydruk. Otóż 
ten tekst, o którym mówił przez chwilą Robert Siejka jest oficjalnym głosem 
pana Tomasza Chojnowskiego nie tylko w dodatku Echo Korony, ale również 
na blogu Prezesa. Jest tam, taka zakładka Blog Prezesa, już nie będę robił 
Państwu prezentacji, co to jest blog wszyscy wiedzą. Ten tekst został również 
umieszczony na oficjalnym blogu Pana Prezesa Chojnowskiego. W związku  
z powyższym ja tutaj tylko wesprę głos Roberta Siejki – Panie Prezydencie, jak 
to się ma do tego, co nam Pan w pierwszym punkcie swojego listu, swojego 
czytania, że Pan Prezes Chojnowski nie ma z tym nic wspólnego. Pan Prezes 
Chojnowski nie zdaje sobie sprawy z realiów, które rządzą tą branżą? Bo ja nie 
rozumiem tego. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
To nie pan Prezydent mówił, że nie ma nic wspólnego tylko ja czytałem. Żeby 
się Pan Prezydent „nie żołądkował”. 
 
Radny Mariusz Goraj 
Faktycznie w ferworze naszych obrad, jest już godzina 15.40, pomyliłem 
okoliczności odczytania tego stanowiska. A na moje usprawiedliwienie 
przytoczę tylko to, że ten wniosek został skierowany na ręce Pana Prezydenta 
Andrzeja Syguta. Bardzo przepraszam Pana Prezydenta, iż imputowałem, iż to 
on był emitentem tego dokumentu. Przepraszam Panie Prezydencie. 
 
Radny Robert Siejka – ad vocem 
To ja imputowałem, za co przepraszam Panie Prezydencie. Minęło trochę 
godzin, było rzeczywiście tak, jak Pan Przewodniczący stwierdził. Przepraszam 
jeszcze raz. 
 
Radny Jarosław Machnicki 
Zadziwiającą rzeczą jest w tej sprawie, jak wielu poważnych ludzi w tym 
mieście ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. To jedna kwestia tytułem 
komentarza. Natomiast ja chciałem w imieniu Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej zgłosić do tej komisji Radną Agatę Wojdę. 
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Radny Stanisław Góźdź 
Drodzy Państwo, to co w tej chwili odczytał Robert w gazecie widać jaka to jest 
piękna koronka szczucia przeciwko nam kibiców. Tak, nie ma się co śmiać 
Panie Władku, tylko płakać. I później ta cała akcja, to budzi po prostu 
przerażenie. Przerażenie jakimi metodami załatwia się Radnych. Przerażenie. 
Do Komisji w imieniu Klubu PSL zgłaszam Radnego Jerzego Pyrka 
 
Wiceprzewodnicząca Joanna Grzela 
W imieniu Klubu Radnych SLD zgłaszam kandydaturę Kolegi Janka Gierady do 
komisji. 
 
Wiceprzewodnicząca Renata Wicha 
W imieniu Klubu Radnych PiS chciałam zgłosić kandydaturę Mariusza Goraja. 
 
Radny Witold Borowiec 
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
zgłaszam kandydaturę Radnej Reginy Zapały. 
 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie 
 
Radny Władysław Burzawa – ad vocem 
Ja się uśmiechnąłem, przyznaję się, bo takie wywody jakie prowadzi Radny 
Góźdź, no bardzo go lubię, ale to nic do sprawy nie wnosi. I tu nie przeczytałem 
nic takiego żeby szczuć Radną czy jakiś Radnych. Jeżeli w najbliższym czasie 
pojawi się informacja, że niestety nie będzie wyremontowana jakaś ulica, bo nie 
będzie pieniędzy, ponieważ nie uchwaliliśmy tych wyższych podatków, to nie 
oznacza, że my szczujemy mieszkańców tej ulicy na Radnych itd., itd.. Mili 
Państwo przeczytałem to i nie ma tam zachęty do tego, aby któregoś Radnego 
obrażać. Każdy z nas był pewnie w internecie obrażany i to wielokrotnie.  
I cokolwiek się w Mieście nie robi spotyka się ludzi życzliwych i ludzi, którzy 
wypisują bardzo przykre rzeczy pod naszym adresem. Pod moim również 
wypisują. Zresztą Państwo pewnie spotkaliście się z takimi sytuacjami. 
 
Radny Robert Siejka – ad vocem 
Chciałem się zgodzić z Panem Radnym Machnickim, że czytać trzeba ze 
zrozumieniem. Panie Radny Burzawa, jak Pan to przeczytał tam jest napisane  
i Pan Prezes Chojnowski to napisał, bo się podpisał; „Radna Platformy 
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Obywatelskiej Katarzyna Zapała złożyła wnioski o 3, 5 mln zł”. Nie napisał, że 
Radna złożyła o 500 tys. zł., a Komisja o 3 mln zł. Winnego wskazał, Radna 
Zapała - 3,5 mln zł, a nie Komisja. Dziękuję. 
 
Radny Stanisław Góźdź 
Panie Radny Władysławie Burzawa, co to jest.? Przecież Pan jest człowiekiem 
tak inteligentnym, jest pan dziennikarzem i Pan nam robi wodę z mózgu. Cytuję: 
„Prezydent liczy na rozsądek. Korona jest w 100 % własnością Miasta. 
Niektórzy Radni mówią żeby przestać płacić tym kopaczom, albo ograniczyć 
finansowanie.”. Takie padają słowa. Czy Pan Koza może by nam nie 
przeszkadzał. Prawdziwy Kielczanin wie, że Wzgórze Katedralne, Targi Kielce, 
Sienkiewicza, Vive, Korona są dla nas bardzo ważne i powinniśmy tego bronić. 
To jest w perfidny sposób: Radni. I powtarzam jeszcze raz,  i szkoda, że nie ma 
nikogo z mediów, nie jesteśmy przeciwko Koronie, a to jest ustawianie, drogi 
Władku, takimi wypowiedziami, kibiców przeciwko nam. A to jest kłamstwo, 
bo powtarzam, nigdy nie padło na tej sali słowo o likwidacji Korony. I nie 
kłammy. I zastanów się. 
 
Radny Jan Gierada – ad vocem 
Mam propozycję dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, dajmy już spokój, bo 
jest to już wszystko tak wyrasowane. Ja wiem, że jest źle, niepotrzebnie się 
pewne rzeczy dzieją, ale dajmy już spokój. Jak się to ma do afery Rywina, do 
afery Olewnika, do Blidy, itd.. Stała się tu jakaś wielka rzecz, pozabijają nas 
wszystkich itd., itd.. Każdy ma prawo do swojej wypowiedzi, jedna jest lepsza, 
druga jest gorsza. Nie róbmy z tego cyrku. Panowie zupełnie niepotrzebnie 
robicie z tego cyrki. Dzisiaj wam powiem jaki będzie efekt tej komisji. Nigdy 
nic z tej komisji nie wyniknie, tak samo jak i z tamtych nic nie wynikło. 
 
Radny Mariusz Goraj – ad vocem 
Janek, jak wszyscy członkowie tej komisji, którą tutaj powołaliśmy, będą mieć 
takie nastawienie jak Twoje, to faktycznie nic nie wyniknie. Natomiast 
odwołując się do Twojego spisu afer, no każdy ma takie Watergate na jakie 
sobie zasłużył. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Jeżeli nie ma już zgłoszeń w dyskusji, to ogłaszam 5 minut przerwy, w trakcie 
której członkowie nowo powoływanej komisji się spotkają i wskażą jej 
Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Wznawiam obrady, i bardzo proszę żeby ktoś z Komisji Doraźnej poinformował 
o zgłoszeniu. 
 
Radna Agata Wojda 
Głosami członków Komisji na Przewodniczącego tejże Komisji został wskazany 
Pan Radny Mariusz Goraj. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Proszę Państwa należy jeszcze określi ć, i to od Państwa zależy, termin kiedy 
Komisja zostanie rozwiązana. To jest wymóg ustawowy. 
 
Przewodniczący Mariusz Goraj 
Ze względu na to, że będą nas obowiązywać terminy administracyjne proponuję, 
aby to był termin, tak dla bezpieczeństwa procesowego, oscylujący w granicach 
8 tygodni 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Osiem tygodni, to 2 miesiące, to konkretnie kiedy? 
 
Przewodniczący Mariusz Goraj 
Do końca lutego. Możemy zawsze wystąpić o przedłużenie.  
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
To już jest sprawa zupełnie inna. Jest propozycja 28 lutego. Czy są inne 
propozycje? 
 
Radny Jan Gierada 
Do końca czerwca. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Są dwie propozycje: 28 lutego i 30 czerwca. Czy są inne propozycje? Nie widzę. 
W związku z tym głosujemy najpierw propozycję dalej idącą czyli do końca 
czerwca. 
 
Głosowanie 
Za   - 17 
Przeciw  - 1 
Wstrzymało się - 2 
 
Rada Miasta Kielce przyjęła, iż Komisja Doraźna Rady Miasta Kielce w celu 
zbadania okoliczności opublikowania na stronie internetowej spółki Korona 
Kielce SA informacji nieprawdziwych i mogących stawiać w złym świetle 
Radnego Rady Miasta Kielce będzie działać do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Przedstawiam w związku z tym projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu zbadania okoliczności opublikowania na 
stronie internetowej spółki Korona Kielce SA informacji nieprawdziwych  
i mogących stawiać w złym świetle Radnego Rady Miasta Kielce. Do składu 
komisji powołuje się Radnych: 

1 Jerzego Pyrka, 
2 Mariusza Goraja, 
3 Agatę Wojdę, 
4 Jana Gieradę, 
5 Reginę Zapałę. 
Na Przewodniczącego komisji został wybrany Radny Mariusz Goraj. 
Komisja będzie działać do 30 czerwca 2012 roku. 

 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
Za   - 18 
Przeciw  - brak 
Wstrzymało się - 2 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XIX/434/2011 z dnia 8 grudnia 2011 
roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Kielce w celu 
zbadania okoliczności opublikowania na stronie internetowej spółki Korona 
Kielce SA informacji nieprawdziwych i mogących stawiać w złym świetle 
Radnego Rady Miasta Kielce. 
 
Radny Jan Gierada (z sali) 
Może dla usprawnienia funkcjonowania tej Komisji Wiceprzewodniczącego 
trzeba powołać? 
 
Przewodniczący Tomasz Bogucki  
Proszę zgłosić taki wniosek będziemy procedować. Ale Komisja jest już 
powołana. 
 
Radna Agata Wojda 
Na koniec jeszcze, przepraszam, że znów w sprawie piłki nożnej, ale mam 
ogromną prośbę do Koleżanek i Kolegów Radnych. Jeżeli ktoś z Państwa byłby 
zainteresowany wzięciem udziału w drużynie Rady Miasta Kielce w Turnieju 
Grudniowym, to są rozgrywki VIP-owskie czwórek piłkarskich halowych, nasze 
rozgrywki odbędą się 16 grudnia o godz. 21.00 na Hali Politechniki. Jeżeli ktoś 
z Państwa zdecydowałby się reprezentować Miasto Kielce i Radę Miasta bardzo 
proszę o zgłaszanie się do mnie. Dziękuję. 
 
Do pkt. 9 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIX sesję Rady Miasta Kielce  
w dniu 8 grudnia 2011 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
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