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Protokół Nr XX/2011 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 15 grudnia 2011 roku, w godz. 15.30-16.50, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Otwieram XX, nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 15 grudnia 2011 
roku. 
Witam panie i panów Radnych, zastępców Prezydenta Miasta, panią Skarbnik, 
pana Sekretarza a także kierowników Wydziałów Urzędu Miasta. Serdecznie 
witam panie i panów dziennikarzy naszych lokalnych mediów oraz wszystkich 
zgromadzonych na tej sali. 
Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte, sesja jest prawomocna i możemy 
podejmować prawomocne uchwały. 
 
Do pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 
Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
porządek obrad, a także projekt uchwały będący przedmiotem obrad w dniu 
dzisiejszym, zgodnie z załączonym, poniższym, porządkiem: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały: 
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

4. Zamknięcie obrad. 
 
Na wniosek pana Prezydenta, w trybie określonym w ustawie o samorządzie 
gminnym w ciągu siedmiu dni, w stosunku do wniosku, miałem obowiązek 
zwołać nadzwyczajną sesję. Zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Miasta, 
tylko ten punkt jest dzisiaj w porządku obrad. 
 
Do pkt. 3.1 
 
Skarbnik Miasta Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
W imieniu Pana Prezydenta chciałam państwu zarekomendować przyjęcie 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Jako uzasadnienie, chciałabym przytoczyć kilka informacji, które mają 
uzasadnić, przede wszystkim potrzebę takiej uchwały. 
Na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta, jeden z panów Radnych powiedział 
takie zdanie: „Zanim przystąpiliśmy do realizacji inwestycji, a tym samym 
podejmowania decyzji o zadłużaniu Miasta, należało zastanowić się nad tym, 
jak inwestować, w co inwestować, aby to było w zgodnie z możliwościami 
naszej gminy.”. Chciałam państwu przedstawić parę informacji o tym, że 
zawsze, przede wszystkim te sprawy mieliśmy na uwadze. W 2008 roku 
sporządziliśmy dokument wewnętrzny, który nazywa się Analiza historyczna 
i prognoza do roku 2020. To był lipiec 2008 roku. Dlaczego ta analiza była 
potrzebna? Potrzebna była dlatego, że właśnie wtedy okazało się, że mamy 
szansę absorpcji olbrzymich kwot, setek milionów złotych, pieniędzy 
pochodzących z Unii Europejskiej, dzięki którym mogliśmy zmienić oblicze 
naszego Miasta. W tej analizie przyjęliśmy określone wielkości, tak, jak to się 
zawsze robi przy okazji budowania prognozy. Ponieważ prognoza była do roku 
2020, sięgnęliśmy po pewne dane, które były nam potrzebne, żeby przyjąć 
określone wielkości po stronie dochodów, wydatków, projekcji inflacji, PKB, 
WIBOR-u itd. Wtedy, kierując się opracowaniem pod nazwą „Wzrost 
gospodarczy w Polskich regionach 2006-2015”, który był sporządzony przez 
zespół doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów, przyjęliśmy 
informację o tym, że PKB na lata następne powinno się kształtować mniej 
więcej w taki sposób: 2008- 5,5%, 2009 – 4,6%, 2010 – 3.11%. Później, 
w oparciu o takie założenia sporządziliśmy naszą prognozę. Niestety mieliśmy 
pecha, ponieważ był to lipiec 2008 roku, natomiast jesień 2008 roku i to co się 
wtedy zdarzyło państwo doskonale pamiętacie. Jesienią 2008 roku przyszła 
zapowiedź olbrzymiego kryzysu, który tylko na razie jest uśpiony, ponieważ 
drugi jego stopień już jest zapowiadany. Co się stało wtedy? Stało się tak, nikt 
na to nie miał wpływu, że informacje i nasze prognozy, rozminęły się 
z rzeczywistością. Okazało się, że PKB zamiast 5,5% było 4,9%. W 2009 roku 
zamiast 4,6% było 1,6%. Co się dzieje dalej? Wszystkie dochody, które 
prognozowaliśmy biorą się w zdecydowanej większości z tak zwanych 
dochodów własnych gminy. W tych dochodach, największy udział – ponad 
46%, ma udział podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2007 roku 
wykonanie tych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 
wynosiło 171 milionów złotych. W 2008 roku 185,8 miliona złotych. To by 
oznaczało, że powinniśmy prognozować przynajmniej takim wskaźnikiem 
wzrostu dalsze lata, tym bardziej, że wcześniej było też zupełnie nieźle. Okazuje 
się, że w 2009 roku dostaliśmy o prawie 18 milionów złotych mniej aniżeli były 
zapowiedzi w informacjach od Ministra Finansów. W 2010 roku, samego 
podatku od osób fizycznych otrzymujemy ponad 4 miliony złotych mniej. 
W 2011 roku, prognozujemy, że zabraknie ponad 3 miliony złotych. Co robimy 
jako urzędnicy? Przystępujemy do korekty prognozy, którą sporządziliśmy rok 
wcześniej. Mamy już w tym momencie wiedzę o tym, że rośnie bardzo mocno 
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cena pieniądza. Rośnie WIBOR, jak państwo wiecie w bardzo zatrważającym 
tempie. Co się jeszcze zmienia w tych wpływach, które wtedy szacowaliśmy? 
Jak państwo pamiętają, wprowadza się ulgę prorodzinną. Pamiętam, jak wtedy 
liczyliśmy, jaki będzie ubytek pieniędzy tylko z powodu wprowadzenia ulgi 
prorodzinnej. Wyliczyliśmy ją wtedy na prawie 16 milionów złotych w jednym 
roku. Później, w następnym roku zmieniają się stawki podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Są dwie stawki zamiast trzech. Oczywiście wszyscy wiemy, że 
jest to oczekiwana zmiana i wszyscy wiedzą, że w następnych latach powinno to 
mieć pozytywne odniesienie do budżetów domowych i budżetów 
przedsiębiorstw, które działają jako osoby fizyczne. Okazuje się, że w krótkim 
okresie czasu ma to niestety wpływ na spadek dochodów do budżetów gmin. 
Zmienia się również z czasem ustawa o podatku od spadków i darowizn. 
Większa grupa ludzi, którzy mogą korzystać z tych zmian, powoduje, że wpływ 
dochodów z tego podatku do naszego budżetu bardzo mocno maleje. Co się 
dzieje w budżetach samorządów? Jak można sobie z tym poradzić? Niestety nie 
rośnie udział samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mało 
tego, przybywa samorządom zadań w ślad za którymi nie płyną z Rządu 
pieniądze. Przychodzi moment, bardzo ważny, sierpień 2009 roku, kiedy zostaje 
ogłoszona nowa ustawa o finansach publicznych a wraz z nią, nowy wskaźnik, 
który bardzo mocno ogranicza zadłużanie się gmin. Ogranicza nie tylko 
zadłużanie się gmin, wskaźnik ten, według opinii bardzo wielu samorządowców 
i nie tylko, obarczony jest bardzo wieloma błędami metodycznymi, wieloma 
błędami arytmetycznymi. Nie ma na to żadnego wpływu i pomimo że 
samorządowcy bardzo mocno oprotestowali ten wskaźnik, dużo było uwag, 
Minister Finansów nie dokonuje zmian i zapowiada kolejne obostrzenia 
w zadłużaniu się samorządów. Te obostrzenia już dzisiaj są poddawane pewnym 
dyskusjom, choć były już przedyskutowane na początku tego roku. Niestety 
okazuje się, że zmiany będą istotne i spowodują kolejne, bardzo mocne 
ograniczenia. Podstawowa zasada w tej zmianie, która obowiązuje od 2010 
roku, to jest nacisk, jaki został położony na to, żeby wydatki bieżące były równe 
co najmniej dochodom bieżącym. Ta różnica, jak państwo pamiętają, o której 
wielokrotnie mówiłam przy prezentacji kolejnych budżetów, nazywa się 
nadwyżką operacyjną. Ta nadwyżka operacyjna ma olbrzymie znaczenie 
w związku z tym, że powinna wystarczyć na pokrycie kosztów obsługi kredytu.  
 
 2008 2009 2010 Plan 08.12.2011 
Dochody bieżące 706 660 240 747 691 741 795 675 249 832 167 334 
Wydatki bieżące bez 
obsługi długu  

615 817 257 709 377 062 751 321 726 815 271 543 

obsługa długu 5 389 614 4 747 094 8 951 200 12 718 984 
Nadwyżka bieżąca 85 453 369 33 567 585 35 402 323 4 176 807 
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 Plan 08.12.2011 
Wydatki majątkowe 120 055 670 174 801 131 222 672 951 425 180 512 
Nadwyżka bieżąca 85 453 369 33 567 585 35 402 323 4 176 807 
Zadłużenie 92 946 017 191 564 805 250 602 518 425 954 668 
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Dochody bieżące rosną w tempie zbliżonym do wydatków bieżących, w których 
nie ma kosztów obsługi długu. W 2011 roku nadwyżka operacyjna, w ocenie 
finansistów praktycznie nie istnieje. Jest to sytuacja, która jest spowodowana 
wieloma czynnikami. Dlaczego tak się dzisiaj dzieje? Skąd się biorą dzisiaj te 
cztery miliony? Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale warto jeszcze raz o tym 
powiedzieć. Bardzo mocno rosną wydatki bieżące. Rosną szybciej, aniżeli mogą 
rosnąć dochody bieżące. Rosną z niezależnych od samorządów czynników. 
Liczba szkół niepublicznych, które są dotowane z budżetu Miasta, rośnie 
w 2012 roku, w porównaniu z rokiem 2011 o 32. Będziemy mieć o 32 szkoły 
niepubliczne więcej aniżeli w roku 2011. O cztery niepubliczne przedszkola 
będziemy mieli więcej. Te przedszkola są finansowane w całości z budżetu 
gminy. Co jeszcze wpływa na to, że tak mocno maleje nadwyżka bieżąca? Na 
przykład zwiększają się dopłaty do jednego kilometra, jakie wynikają z umowy 
z przewoźnikiem – MPK. W roku 2012 rośnie to o około 2 miliony złotych. Ma 
to związek ze wzrostem cen paliw. Rośnie koszt utrzymania domów pomocy 
społecznej w naszym Mieście. Dlaczego rośnie? Przypominam, że wszyscy 
mieszkańcy domów pomocy społecznej, którzy trafili tam do roku 2004, są 
finansowani dotacją z budżetu państwa. Wszyscy, którzy trafili tam po roku 
2004 finansowani są już z budżetu gminy. W związku z tym dopłacamy średnio 
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o 2-2,5 miliona złotych więcej każdego roku do utrzymania DPS-ów. Chciałam 
również przypomnieć o tym, że WIBOR, który był planowany, jest o 1% 
wyższy na przestrzeni jednego roku. Ta sama zwyżka WIBOR-u to jest 
4 miliony więcej w naszym budżecie. Kolejny problem, który mamy przed sobą 
to podwyższenie składki rentowej. To podwyższenie w budżecie gminy przełoży 
się na ponad 4 miliony złotych. Dzisiaj zastanawiamy się jak podejść do tego 
systemowo, żeby jak najmniejsze obciążenie z tego tytułu znalazło się w naszym 
budżecie na 2012 rok. To są tylko niektóre tytuły, na które nie mieliśmy 
wpływu, a które spowodowały, że dzisiaj, mając na uwadze sytuację jaka jest 
w budżecie Miasta i naszych finansach, bardzo istotne jest to, żeby część 
dochodów, która już jest w projekcie na 2012 rok, a która jest wynikiem 
proponowanych podwyżek stawek podatku od nieruchomości, żebyście państwo 
bardzo odpowiedzialnie podeszli do tej propozycji. 
Przygotowując informacje dla państwa, sięgnęłam również do sprawozdania, 
które jest przygotowywane, w którym mamy obowiązek pokazywać tak zwane 
uszczuplenia w dochodach, które są wynikiem różnych ulg w podatku od 
nieruchomości oraz faktu, że nie stosujemy w naszym Mieście stawek 
maksymalnych. Jak państwo wiecie, Minister Finansów, co roku obwieszcza 
stawki maksymalne, a jeszcze nigdy się nie zdarzyło w Mieście, żeby te 
najwyższe stawki były zastosowane. Stawki proponowane dzisiaj również nie są 
stawkami maksymalnymi. Kwota uszczupleń rośnie. W 2008 roku kwota ta 
wynosiła 2.149.000 zł. Za 2011 rok, ta kwota wynosi 8.940.000 zł. O tyle mniej 
trafia do budżetu Miasta z tego powodu, że nie stosujemy stawek maksymalnych 
w podatku od nieruchomości, jak również że mamy w naszym systemie pewną 
gamę ulg, z których korzystają mieszkańcy. 
W grudniu 2010 roku przedstawialiśmy państwu i uchwaliliście państwo 
jednogłośnie Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2011 – 2015. Muszę 
dzisiaj państwu przypomnieć, że wyraźnie tam zapisaliśmy, że dochody 
w kolejnych latach, od roku 2012 do roku 2015, zakładają podwyżki stawek 
podatku od nieruchomości. Wyraźnie to napisaliśmy, nie kryliśmy tego, że ta 
prognoza ma szansę się spełnić, ma szansę być realizowana w takich 
wielkościach, jakie są tam przywołane, tylko pod warunkiem, że uchwalicie 
państwo nowe stawki podatku. Dzisiaj sama sobie zadaję pytanie, jakie 
znaczenie ma ten WPF, skoro można za rok debatować po raz kolejny 
i zastanawiać się nad tym, czy podwyżki stawek mają swoje uzasadnienie i czy 
są potrzebne. To tylko taka dygresja, bo tak naprawdę sama nie wiem jak to jest. 
Jaka jest siła tej uchwały, która WPF na lata 2011 – 2015 przyjęła. 
Mogą państwo zadać pytanie co zrobiliśmy znając i analizując sytuację. Jakie 
działania podjęli śmy? Mogę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością, że od 
początku, od momentu kiedy w 2008 roku wiedzieliśmy z jakimi się zderzymy 
problemami, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie podołać tym wyzwaniom, że 
jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście pod warunkiem poparcia też ze strony 
Rady Miasta i akceptacji społecznej. Myślę, że jednym z przykładów jest fakt, 
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że już wtedy podpisaliśmy umowę, jako jedni z pierwszych w kraju, na 
pionierskich warunkach, na kredyt długoterminowy, który ciągniemy cały czas, 
który możemy zmienić, którego transze i zadania inwestycyjne możemy 
zmieniać. Dzięki temu mamy zapewnione pieniądze na finansowanie wkładu 
własnego w projekty unijne. To mamy już załatwione i to nam się wtedy udało. 
Co zrobiliśmy potem? Wiedzieliśmy, że kredyty, które w pewnym momencie 
podpisaliśmy, w warunkach kryzysowych miały bardzo wysokie marże – 2,5%, 
wiedzieliśmy, że pieniądz w międzyczasie potaniał i jest szansa zaoszczędzić na 
tym. Wtedy zapadła decyzja, żeby zamienić drogie kredyty na tańsze obligacje. 
Jak państwo wiecie, wyemitowaliśmy obligacje, będziemy je spłacać do 2026 
roku, średnio o 1,5% taniej w tym okresie aniżeli były to kredyty. Co zrobiliśmy 
jeszcze? Zreformowaliśmy w bardzo istotny sposób system obsługi bankowej 
naszego Miasta. Daje to bardzo wymierne korzyści i oszczędności w obsłudze 
bankowej. Czy oszczędzamy? Oszczędzamy bardzo widocznie w każdym 
obszarze, w którym się wykonuje zadania gminy. Jak państwo wiecie, 
wynagrodzenia są na porównywalnym poziomie. Od trzech lat pracownicy nie 
mają podwyżek. Jak jestem zapraszana na spotkania z poszczególnymi 
Komisjami merytorycznymi, to państwo Radni bardzo mocno obstajecie, żeby 
były lepsze wynagrodzenia w instytucjach kultury, innych jednostkach, ale 
znacie państwo odpowiedź, my zawsze tak samo odpowiadamy, że nas na to nie 
stać dzisiaj. Musimy jeszcze rok poczekać i wtedy będziemy mogli powiedzieć, 
że udało nam się ten trudny okres przetrwać i wspólnie podjęliśmy ten wysiłek.  
Mamy projekt budżetu na 2012 rok. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. 
Wydatki bieżące w tym projekcie są o 1,3% wyższe aniżeli te, które 
przewidujemy, że zostaną wykonane w 2011 roku. Wyższe, ale proszę zwrócić 
uwagę na jeden fakt, że to jest w kwocie globalnej. 1,3% łącznie. Natomiast jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że wynagrodzenia i pochodne z racji podwyżek, 
które są niezależne od nas dla nauczycieli, one rosną o ponad 6%, a obsługa 
długu, w tych samych wydatkach bieżących rośnie prawie dwukrotnie – 197%, 
to nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby wyliczyć, że pozostałe wydatki 
bieżące poza tymi dwoma tytułami muszą mocno zmaleć, żeby globalnie było 
tylko o 1,3% więcej. Zrobiliśmy już bardzo dużo w tym, żeby sobie poradzić 
w przyszłym roku, żeby spełnić oczekiwania ustawowe i staramy się mocno 
walczyć o ty, żeby spełnić oczekiwania firmy nadającej rating. Jak państwo 
wiecie, bardzo ważne jest to, żeby posiadać i utrzymywać rating, ponieważ jest 
on gwarancją dla banków, dla innych instytucji finansowych, gwarancją tego, że 
posiadamy płynność finansową, że jesteśmy w stanie i mamy potencjał żeby 
spłacać zobowiązania. Żeby to się stało, żeby banki ufały nam w dalszym ciągu, 
musimy pokazać, że jest pełna zgoda, że jest akceptacja wszystkich dla polityki, 
która jest i dla zadań i wyzwań, które państwu przedstawiamy. 
W 2012 roku postanowiliśmy zmniejszyć kwotę, która jest przeznaczona na 
utrzymanie dróg, na utrzymanie zieleni w pasach drogowych, na czyszczenie 
zimowe i letnie, na remonty. Kwota, która jest przeznaczona jest o ponad 
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15 milionów mniejsza od kwoty w 2011 roku. Po to zaproponowaliśmy państwu 
i przyjęta została przez państwa uchwała, która mówi o powierzeniu tych zadań 
RPZ. Dzisiaj nie wiemy, czy Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni jest w stanie 
poradzić sobie z tymi zadaniami za takie pieniądze. Uznaliśmy, że nie ma 
innego wyjścia, że oni również muszą się dostosować i dokonać takich 
wewnętrznych zmian, żeby za te pieniądze takie zadania można było wykonać. 
To są wysiłki, jakie państwu przedstawiłam w bardzo dużym skrócie. Wysiłki, 
jakie my podejmujemy, jakie państwu chcemy zaproponować pod akceptację. 
Wysiłki, które mają spowodować, że będziemy mogli ten budżet zamknąć, że 
płynność Miasta nie będzie zagrożona, że będziemy w stanie wykonać 
wszystkie zadania obowiązkowe i nie tylko obowiązkowe, jakie Miasto 
wykonuje i do którego społeczeństwo mocno się już przyzwyczaiło. Dzisiaj 
Kielczanie tak naprawdę nie wiedzą, które z zadań wykonywanych przez Miasto 
jest zadaniem obowiązkowym, a które nie jest obowiązkowym. Myślą, że tak 
naprawdę wszystkie zadania są zadaniami obowiązkowymi ale tak nie jest. 
Pamiętam, jak pani dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Finansów 
powiedziała, gdy skarbnicy oburzali się, że ciągle są nakładane zadania i nie idą 
za tym pieniądze, że wprowadzane są obostrzenia, powiedziała gdzie mamy 
szukać pieniędzy: „Jeżeli państwo stać na finansowania zadań, które nie są 
obowiązkowe, to jesteście bogaci. Szukajcie tam pieniędzy.”. Można 
powiedzieć: łatwo powiedzieć, ale rzeczywiście, w sytuacji, kiedy okazuje się, 
że już nie ma wyjścia, że nie ma akceptacji do pewnych propozycji, to wtedy nie 
ma wyjścia i trzeba szukać bardzo niepopularnych form pozyskiwania 
pieniędzy, żeby zatkać tak zwaną dziurę. Żeby móc obsłużyć to wszystko, co 
jest już zaprojektowane. Niestety, w sytuacji naszego Miasta, pewnie nie tylko, 
generalnie tak jest, że w większości gmin, największy udział w wydatkach 
bieżących mają wydatki na pomoc społeczną i na edukację. Przeważnie też tak 
jest, że tam szuka się pieniędzy, w tej grupie wydatków, gdzie są one 
największe. Trzeba też powiedzieć, że właśnie w pomocy społecznej, czy 
w edukacji wykonujemy wiele zadań, które nie są obowiązkowe, a które 
w budżecie Miasta zajmują miliony złotych. To są bardzo duże pieniądze. 
Zawsze można powiedzieć, że tam można szukać jeszcze pewnych rozwiązań 
i można szukać pewnych oszczędności. Można. Można zmniejszyć na przykład 
ilość placówek opiekuńczo wychowawczych, bo one nie są zadaniem 
obowiązkowym. Można ograniczyć dotację dla niepublicznych ośrodków 
wsparcia. Można tam szukać oszczędności, bo nie jest to zadanie obowiązkowe. 
Można ograniczyć wydatki na przykład na kluby seniorów. Mamy już tak 
rozwiniętą tą sieć, że rzeczywiście można się zacząć im przyglądać 
i zastanawiać się, czy rzeczywiście jest uzasadnione ekonomicznie, istnienie aż 
tylu. Myślę, że nie czynnik społeczny powinien tu brać górę ale właśnie czynnik 
ekonomiczny, bo może, po prostu, nas na to nie stać. Mamy zaprojektowane w 
budżecie Miasta na 2012 rok 17 milionów złotych na tak zwane dożywianie. 
W tym programie 20% daje Miasto a 80% daje budżet państwa. Dzisiaj mamy 
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zaplanowane tyle samo pieniędzy co przewidujemy wydać w roku bieżącym, 
czyli niewiele powyżej 6.250.000 zł. Można ograniczyć tą kwotę. Wtedy 
z budżetu państwa wpłynie mniej. Zawsze można, bo to również nie jest 
obowiązek gminy. Można również szukać pieniędzy w wypłacanych zasiłkach 
celowych. Są to zasiłki, które my wypłacamy, ponieważ są przypadki, częste 
przypadki, które kosztują prawie milion złotych, kiedy dajemy zasiłki dla ludzi 
mających średni dochód netto na członka rodziny powyżej 351 zł. Zasada jest 
taka, że powinno się należeć poniżej 351 zł. Ale ten kto ma 355 zł to wcale nie 
znaczy że jest tak odległy od tego który podlega obwarowaniom ustawowym. 
Możemy z tego zrezygnować, bo to nie jest obowiązkowe. Można również 
zmniejszać liczbę miejsc w DPS-ach. Można nie przyjmować więcej ludzi. Ja 
wiem, że to co mówię jest bardzo niepopularne i bardzo przykre, ale są takie 
sytuacje, w których nie ma innego wyjścia. Trzeba będzie sięgać również do 
takich rozwiązań. Są jeszcze inne możliwości i to pewnie, jeśli tak się stanie, nie 
chciałabym żeby to zabrzmiało jak groźba, aczkolwiek pewnie tak to brzmi, ale 
będziemy państwu proponować również inne wyjścia. Można na przykład 
zlikwidować szóstą, bezpłatną godzinę w przedszkolach. W naszym mieście, 
a niewiele jest takich miast, dzieci mają bezpłatną tą godzinę. Można również 
przestać uczyć dzieci pływania za darmo. Można, bo to też nie jest obowiązek. 
To, że dzieci są bezpłatnie przygotowywane do egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych, to też nie jest obowiązek. Chciałabym, żeby państwo mieli 
świadomość tego, na co państwo jako Rada wyrażaliście kiedyś zgodę. 
W Mieście realizuje się aż tyle zadań nieobowiązkowych. Bardzo dobrze, że tak 
było i na pewno wszyscy się z tego cieszą, ale do momentu, kiedy Miasto jest do 
tego finansowo przygotowane. Do momentu, kiedy wykonywanie tych 
nadobowiązkowych zadań nie zagrozi płynności finansowej Miasta. Myślę, że 
nie będziemy musieli zderzyć się z takimi pytaniami, co zrobić żeby tego 
uniknąć, że nie będziemy musieli wybierać w tych nieobowiązkowych 
zadaniach, ponieważ mam nadzieję, że dzisiaj państwo przyjmiecie również 
odpowiedzialność na siebie za finanse Miasta, za utrzymanie płynności Miasta. 
Proszę, żebyście państwo jeszcze raz wzięli pod uwagę wszystkie argumenty, 
jakie wcześniej i dzisiaj usłyszeliście od nas i proszę, żebyście państwo 
zagłosowali za proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości.  
 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Włodzimierz Wielgus  
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego prosi o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Jarosław Machnicki 
Klub Platformy Obywatelskiej RP popiera wniosek o przerwę.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Ogłaszam 10 minut przerwy.  
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Wystąpienie pani Skarbnik, analiza wszystkich za i przeciw, bardzo mi się 
podobała. Każdy musi sobie wziąć do serca takie elementy, że skoro nadwyżka 
w 2008 roku wynosiła 85 milionów a w 2011 wynosi 4,2 miliona złotych, to 
praktycznie nie ma nadwyżki. Obsługa długu kosztowała w 2008 roku 
5 milionów złotych a teraz kosztuje 12 milionów złotych. Wzrost WIBOR-u to 
następne 4 miliony złotych, wzrost składki o 2% to kolejne 4 miliony złotych. 
Zastanawiałem się co zrobić? Można oczywiście nic nie podnosić i część 
społeczeństwa, część naszych mieszkańców będzie zadowolona. Nie podnosząc, 
zadajmy sobie pytanie co dalej? Czy zabrać pieniądze z dożywiania, gdzie nam 
dają 80% a my dopłacamy 20%? Trzeba być nienormalnym, żeby nie wejść 
w to, skoro ktoś do 100 zł dopłaca 80 zł. Czy zabrać pieniądze DPS-om? Czy 
zabrać innym podmiotom? Ktoś może powiedzieć tak: dobrze jest 425 milionów 
złotych zadłużenia w 2011 roku, to jak będzie jeszcze 5 milionów złotych to co 
to za problem? To jest taki problem, jakby wypić dwa litry wódki i jeszcze 
dziesięć gram. I tak jest pijany i tak jest pijany. Nie ma to większego znaczenia. 
Jednak w liczbach bezwzględnych, kto się cokolwiek zna na ekonomii to wie, że 
te pieniądze w jakimś stopniu ratują, spinają czy starają się spiąć ten budżet, 
który będzie trudny. Ja nie wierzę w to, za dobrze znam się na tych słupkach, że 
to uratuje Kielce, bo takie pieniądze nie uratują wielu podobnych miast. 
Sytuacja w kraju jest sytuacją potężnie kryzysową i to w każdym podmiocie. 
Ludzie żądają więcej. Mają też do tego prawo. Inflacja zżera pewne 
oszczędności, Belka zabiera resztę – 20% z tych oszczędności. Wszystko 
wzrasta, opał, benzyna, energia, a my chcemy jeszcze podnieść podatki. 
Niestety takie jest życie, że jeśli chce się znaleźć pieniądze, to zawsze znajduje 
się je u człowieka. Gdzie szukać największych oszczędności – w ludziach. Albo 
oszczędności w ludziach bo się ich zwalnia, albo im się coś ogranicza, albo im 
się zabiera pewne przywileje, które są a nie muszą być. Spróbujmy dzisiaj 
zabrać coś, co ci sami Radni, tej kadencji czy poprzedniej kadencji, głosowali za 
tym, żeby to dać. Miedzy innymi dać ulgi dla szpitali w podatku od 
nieruchomości, które stanowią poważne kwoty. Szpitale są budowlami 
wielkowymiarowymi, a więc i powierzchniowymi. Duża kubatura – 
kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. Trzeba by płacić, gdyby były stawki 
obowiązujące parę lat temu. Niektóre szpitale, za wyjątkiem mojego były 
zwalniane i wszystko było wtedy dobrze. Akurat ja płaciłem wszystko bo taki 
był układ politycznym, nie merytoryczny. Pamiętał to będę zawsze. Dlatego, 
trzeba by mówić do ludzi w ten sposób, do wszystkich Radnych to mówię, 
żebyśmy spróbowali myślowo przeanalizować, czy naprawdę nie popierać po 
raz drugi tej uchwały. Myślę, że analiza i analityka, jaką pani Skarbnik 
przedstawiła dość wyraźnie pokazuje, że powinniśmy zagłosować za tą uchwałą. 
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Oczywiście Radny musi brać odpowiedzialność moralną za wszystko za czym 
głosuje i na plus i na minus, bo taka jest rola Radnego, taka jest również rola 
Radnego Sejmiku i Powiatu, i Posła w Sejmie, czy Parlamencie Europejskim. 
Dlatego my nie musimy się bać tego, że zagłosujemy za podniesieniem podatku, 
gdzie wszyscy muszą się na to złożyć, a w szczególnie firmy, które mają duże 
powierzchnie handlowe, bo te najbardziej będą obciążone. Generalnie, 
w stosunku do innych osób, które mają mniejsze powierzchnie też. Ten, który 
ma dużą powierzchnię teoretycznie dużo zarabia, chociaż nie idzie to nigdy 
w parze. Może mieć w dobrym punkcie małą powierzchnie i dobrze zarabiać 
i nie będzie się bał tych czterdziestu, pięćdziesięciu czy stu złotych rocznie 
zwiększonego podatku. Dlatego, nie zajmując paniom i panom Radnym więcej 
czasu, chciałbym żebyśmy podeszli do tego nie w sposób emocjonalny, nie 
w sposób kto jest z jakiej opcji, mnie nie interesuje kto jest w opozycji, kto nie 
jest w opozycji. Ja zawsze byłem jednakowy, mogę być w obojętnie jakiej partii, 
a będę zawsze głosował tak, jak mi serce i rozum dyktuje. Proponuję poprzeć tą 
uchwałę. 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
Włodzimierz Wielgus 
Panie Przewodniczący, o ile sobie przypominam o zwołanie dzisiejszej Rady 
nadzwyczajnej, wnioskował pan Prezydent. W związku z nieobecnością pana 
Prezydenta być może warto się zastanowić aby przerwać dzisiejsze obrady 
i znaleźć dogodniejszy czas do tego, aby pan Prezydent był obecny. To jest 
jedno. Drugie, bardzo proszę panią Skarbnik o wyjaśnienie, czy ulegnie 
zwiększeniu podatek od nieruchomości dla szpitali? 
 
Skarbnik Miasta Barbara Nowak 
Powiem więcej, ulga się zwiększy. Z czego to się bierze? Dzisiaj podatek od 
nieruchomości dla szpitali jest 60% mniejszy aniżeli by mógł być, gdyby była 
zastosowana taka sama stawka, jaka jest stosowana dla wszystkich, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli dzisiaj proponujemy podwyższenie 
stawki o 8% dla budynków i gruntów w których prowadzona jest działalności 
gospodarcza a nie ruszamy szpitali, oznacza to, że te 8% zyskują. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 12 
Przeciw   – 13 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 
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Do pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 20 sesję Rady Miasta Kielce 
w dniu 15 grudnia 2011 roku. 
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