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Protokół Nr XXII/2012 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniach 19 stycznia 2012 w godz. 10.00 – 17.30 w Sali 

Senackiej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7 oraz 20 stycznia 2012roku, w godz. 14.00 – 15.30w sali obrad 

Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, 

Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych. Wszyscy 

obecni. 

 

Porządek obrad: 

I. Część uroczysta sesji. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Odczytanie aktu nadania Wielkiego Krzyża Oficerskiego Orderu 

Wynalazczości Panu Stanisławowi Szczepaniakowi - członkowi 

Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej. 

3. Wygłoszenie laudacji przez Panią Danutę Kieljan - Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Wynalazców  

i Racjonalizatorów. 

4. Uroczyste wręczenie odznaczenia.  

Wystąpienie Prezydenta m. Kielce – Wojciecha Lubawskiego 

i  Przewodniczącego Rady  Miasta Kielce - Tomasza Boguckiego. 

5. Wystąpienie Rektora prof. Stanisława Adamczaka nt „Stan  

i rozwój Politechniki  Świętokrzyskiej”. 

6. Dyskusja. 

7. Podsumowanie spotkania. 

 

Do pkt. 1 
 

Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki 

Świętokrzyskiej 

Otwieram wspólne posiedzenie Senatu i Konwentu Politechniki 

Świętokrzyskiej z Radą Miasta Kielce.  

Zwyczajem naszego Senatu jest to, że dyskutujemy i prezentujemy 

wszystko w pozycji siedzącej. W dniu dzisiejszym Politechnika Świętokrzyska 

ma dzień szczególny. Odbywa się historyczne posiedzenie Senatu i Konwentu 
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Politechniki Świętokrzyskiej z Radą Miasta Kielce. Przez to posiedzenie 

chcemy zaprezentować Politechnikę Świętokrzyską, chcemy podkreślić 
znaczenie tej Uczelni w funkcjonowaniu Miasta. I związku z tym inicjatywa 

którąś my podjęli z Przewodniczącym Rady Miasta w dniu dzisiejszym została 

zrealizowana. Program, który Państwu przedstawiliśmy jest tak szeroki, że 

będzie można spełnić cele dzisiejszego spotkania. Ale żeby tradycji stało się 
zadość pozwolicie Państwo, że przywitam osoby, które szczególnie wymagają 
tego właśnie zabiegu. 

Witam serdecznie Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha 

Lubawskiego, witam serdecznie Przewodniczącego Rady Miasta Kielce Pana 

Tomasza Boguckiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego reprezentuje 

członek Konwentu Politechniki Wicemarszałek Grzegorz Świercz. Oczywiście 

witam serdecznie wszystkich członków Rady Miasta Kielce. Witam członków 

Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej, ale tak się składa, że niektórzy 

członkowie Konwentu są członkami Rady Miasta, w związku z tym trzeba ich 

podwójnie przywitać. To podkreśla w sposób jednoznaczny silne związki 

pomiędzy tymi instytucjami, że osoby znakomite znajdują miejsce w jednej  

i drugiej reprezentacji. Witam serdecznie moich przyjaciół, kolegów czyli 

członków Senatu Politechniki.  

Dzisiejszy dzień jest szczególny, bo wykorzystaliśmy to dzisiejsze posiedzenie 

do tego, aby uhonorować specjalnie członka naszego Konwentu Pana Stanisława 

Szczepaniaka, którego serdecznie witam. Będzie tutaj miała miejsce bardzo miła 

uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich 

Wynalazców i Racjonalizatorów. W związku z tym witam serdecznie Prezesa 

tego Stowarzyszenia Pana dr. Michała Szotę. Witam serdecznie Wiceprezesa 

tego Stowarzyszenia Pana Pawła Kamińskiego. Witam Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej tego Stowarzyszenia Panią Danutę Kieljan. Witam również 
sekretarza Stowarzyszenia Pana Marcina Nabiałka. W związku z tym, że 

wyczerpałem już powitanie wszystkich, ale patrząc na moją prawą stronę, 
myślę, że popełniłbym duży nietakt gdybym nie przywitał przedstawicieli 

środków masowego przekazu. Witam państwa serdecznie, zawsze Państwo są 
obecni, wiem, że zawsze informacje, które są przekazywane co się dzieje  

w Politechnice są rzetelne, a czasami krytyczne. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Otwieram XXII sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 stycznia 2012 roku. 

Ponieważ wszyscy zostali powitani, a nie został powitany Pan Rektor, to mnie  
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z przyjemnością pozostał obowiązek powitania Rektora Politechniki 

Świętokrzyskiej Pana Stanisława Adamczaka.  

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz z elektronicznym rejestrem 

obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 

Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  

 

Do pkt. 2 

 

Pan dr Michał Szota Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców  

i Racjonalizatorów 

Magnificencjo,  

Panie Przewodniczący 

Panie Prezydencie, 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na taką uroczystość i jednocześnie 

mam ogromną przyjemność wręczyć Panu Stanisławowi Szczepaniakowi za 

Jego wieloletnią działalność wynalazczą najwyższą nagrodę Królewskiej 

Kapituły Belgijskiej Orderem Merite De La Innovention Grand Officier. Samą 
osobę Pana Stanisława Szczepaniaka chciałbym aby w laudacji przedstawiła 

Jego wieloletnia przyjaciółka Pani Danuta Kieljan Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

 

Do pkt. 3 

 

Pani Danuta Kieljan Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, 

Wysoki Senacie, 

Wysoka Rado, 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Drogi Przyjacielu, Stanisławie, 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie 

Na samym początku chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na 

dzisiejszą uroczystą sesję Rady Miejskiej oraz za to, że mogę razem z 

Państwem, w tej oto pięknej sali senackiej Politechniki Świętokrzyskiej, być 
świadkiem niecodziennej uroczystości, tj. uhonorowania naszego wspólnego 

Przyjaciela - Stanisława Szczepaniaka - wysokim odznaczeniem - Orderem 
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Merite De La Innovention Grand Officier nadanym przez Królewską Kapitułę 
Belgijską. Kapituła ta doceniła ogromny wkład pracy włożony w rozwój 

polskiej myśli technicznej, którą Pan Stanisław Szczepaniak nacechował około 

130 wynalazkami i innowacyjnymi rozwiązaniami. 

Proszę Państwa, Stanisław Szczepaniak - urodził się 21 lipca 1945 r. w biednej 

wsi Blizocin w powiecie Ryki na Lubelszczyźnie. Od małego dziecka był 

nauczony ciężkiej, mozolnej pracy, o czym może świadczyć fakt, iż od 

siódmego roku życia przez 11 lat - codziennie - pokonywał pieszo ponad 5 

kilometrów (w jedną stronę), tylko po to, aby móc zdobywać wiedzę najpierw w 

Szkole Podstawowej, a później w Liceum Ogólnokształcącym w Sobieszynie. 

Stasiu jest przykładem dziecka, które zapragnęło wyrwać się z nędzy, pójść w 

świat szukać swojego szczęścia, zaznać lepszego życia. Myślę, że to się 
Stasiowi udało! Brawo Stasiu! Przepraszam, że mówię Stasiu, ale znamy się od 

20 lat i od 20 lat jesteśmy przyjaciółmi. 

Proszę Państwa, ten nasz Stasiu, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości bez 

trudu zdał egzaminy wstępne na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

na Wydział Chemii, bo to właśnie chemia i nauki przyrodnicze interesowały go 

od zawsze. 

Wybór okazał się bardzo trafny. Powiem nawet, że podwójnie trafny. Dlaczego? 

Ano dlatego, że: po pierwsze już na pierwszym roku studiów poznał swoją 
cudowną, najukochańszą w świecie małżonkę - kielczankę - Elwirę Derdowską, 
która po dziś dzień jest jego dobrym duszkiem, a po drugie, bo tym właśnie 

dziedzinom nauki Stasiu pozostał wierny do dnia dzisiejszego. 

W czasie studiów życie go nie rozpieszczało, było mu naprawdę trudno. Nie 

miał pomocy z nikąd. Sam musiał myśleć o sobie. Aby się utrzymać i zarobić na 

kawałek chleba bardzo ciężko pracował fizycznie w Studenckiej Spółdzielni 

„Małgosia”, m.in. rozładowując wagony albo udzielając korepetycji. 

Niejednokrotnie wybierał tą ciężką pracę fizyczną, bo po prostu była lepiej 

opłacalna. Żartobliwie można powiedzieć, że ta fizyczna praca wyszła mu na 

dobre, bo wyrobił sobie muskuły, dzięki temu został mistrzem Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w rzucie oszczepem i wicemistrzem Olimpiady Szkół 

Wyższych w tej dziedzinie. Ze sportem nie rozstawał się przez następne 

kilkanaście lat, był wicemistrzem i mistrzem Okręgu Kielecko- Lubelskiego w 

judo i karate. 

W roku 1969 - po skończonych studiach, los rzucił go do Kielc. I dzięki Bogu, 

że właśnie tu, bo dziś Państwo możecie być dumni z tak wspaniałego 

mieszkańca. W Kielcach nasz bohater otrzymał posadę Kierownika 
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Laboratorium Chemicznego w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra”, gdzie 

pracował przez 15 lat, przysparzając temu Zakładowi wiele sukcesów na polu 

racjonalizacji i wynalazczości. Później przez 4 lata był kierownikiem 

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego w Biurze Studiów i Projektów w 

Kielcach. I także tutaj nie przestawał myśleć o nowoczesnej technice  

i technologii, które z powodzeniem wprowadzał w życie. 

Stasiu, doszedł jednak do wniosku, że dosyć pracy na posadach państwowych. 

Najwyższy czas zacząć pracować na własny rachunek. Dlatego też w 1987 roku 

stworzył własną firmę, tj. Jednostkę Innowacyjno Wdrożeniową INWEX Sp. z 

o.o., która zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych rozwiązań m.in. dla 

przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, 

budowlanego, rolniczego i kosmetycznego. Firma ta, to wzór optymalnego 

połączenia doskonałej jakości, opartej na wiedzy, fachowości i doświadczeniu 

właścicieli - wynalazców - z korzystnymi aspektami ekonomicznymi 

wytwarzanych produktów. W sumie wszystko to przyczyniło się do pozyskania 

szerokiego grona stałych klientów. A marka INWEX, stała się marką znaną nie 

tylko na polskim rynku chemicznym, ale również na rynku zagranicznym. Tak 

wysoką pozycję, Firma zawdzięcza przede wszystkim bezpiecznym, wysokiej 

klasy produktom, które powstają w oparciu o rozwiązania wynalazcze  

i innowacyjne, a także w oparciu o przyjętą i ściśle stosowaną politykę jakości 

oraz system zarządzania jakością (wg normy ISO 9001:2008). Dodatkowo 

doskonale wyposażony zakład produkcyjny oraz laboratorium badawczo-

wdrożeniowe umożliwiają Firmie stałe poszerzanie asortymentu. Uważam, że 

ważnym aspektem tej wspaniałej Firmy jest fakt, że jest to firma rodzinna, a 

dzieci - córka Dominika, syn Remigiusz, synowa Monika - są chemikami - 

absolwentami obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto 

cała rodzina została „zarażona” przez swojego ojca wynalazczością  
i innowacyjnością. Syn Remigiusz jako pierwszy Polak w 2003 roku wygrał 

ogólnopolski konkurs i zdobył nagrodę im. Tadeusza Sendzimira (przyznawaną 
co 5 lat) przez Fundację Kościuszkowską - dla młodych twórców do 35 lat. 

Proszę Państwa, Stasiu Szczepaniak za swoją dotychczasową działalność 
naukowo-badawczą, wpływającą mierzalnie na potencjał gospodarczy nie tylko 

Polski ale i wielu państw Europy oraz świata, a także znacząco popularyzującą 
polską myśl techniczną w świecie, był wielokrotnie honorowany medalami, 

nagrodami i dyplomami uznania, zarówno w kraju jak i za granicą. 
Na Krajowych i Międzynarodowych Wystawach Wynalazków i Innowacji 

otrzymał 9 Złotych Medali z Wyróżnieniem, 28 Medali Złotych, 7 Srebrnych,  
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l Brązowy, l Nagrodę Specjalną, kilkadziesiąt pucharów i dyplomów oraz  

2 Certyfikaty WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), a swój 

dorobek prezentował przed wymagającymi międzynarodowymi komisjami 

konkursowymi: w Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Genewie, Norymberdze, 

Pekinie, Pittsburghu, Seulu, Szanghaju, Taipei, Kuala Lumpur, Zagrzebiu, 

Moskwie oraz Polsce. 

Całokształt tych osiągnięć został również wielokrotnie doceniony przez 

Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Gospodarki, Ministra 

Nauki i Informatyzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy 

uhonorowywali Stanisława Szczepaniaka swoimi nagrodami oraz dyplomami. 

Do najważniejszych można zaliczyć tu Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę 
za Zasługi dla Wynalazczości oraz Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż 
Komandorski Merite de L'invention przyznane przez Królewską Kapitułę 
Belgijską, a także Krzyż Oficerski - International Order Of Merit Of Inventors 

przyznany przez Prezydenta Międzynarodowej Federacji Wynalazców (IFIA). 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej działalności naukowo-

badawczej nie skupia się wyłącznie na rozwoju przemysłu, ale jednocześnie 

wykazuje się niecodzienną, ale będącą jakże na czasie, troską o poprawę 
warunków pracy oraz szeroko rozumianą ekologię. Również te wysiłki nie 

pozostały bez echa, czego wyrazem są nagrody i wyróżnienia przyznane przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

Prezydenta Miasta Kielce, Przewodniczącego Rady Miasta Kielce oraz jury 

międzynarodowych konkursów ekologicznych. 

Proszę Państwa, nie są to wszystkie honory przyznane charyzmatycznemu 

Prezesowi i jego Firmie, bo gdybym chciała podać Państwu wszystkie 

wyróżnienia i nagrody jakie INWEX i jego Zarząd otrzymał do tej pory, to 

siedzielibyśmy tutaj chyba do wieczora. Pozwolą Państwo, że przedstawię dla 

przykładu, jedno rozwiązanie (aktualnie zgłoszone do Urzędu Patentowego RP 

celem uzyskania ochrony), które potrafi Firmie przynieść wiele splendoru, a jest 

to rozwiązanie pt: „Nowe organiczne związki krzemu i boru stymulatorem 

zdrowia człowieka". Rozważanie to otrzymało w roku 2011:  

Zloty Medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie 

Innowacji IWIS;  

Tytuł Krajowego Mistrza Ekologii na Międzynarodowym Konkursie 

Ekologicznym EKO 2011; 

Puchar Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA; 
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Złoty Medal i Puchar IFIA na I Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w 

Dziedzinie Chemii; 

Puchar od Stowarzyszenia Wynalazców Republiki Czeskiej. 

Szanowni Państwo, będąc jurorem na niektórych międzynarodowych 

wystawach, mogłam doświadczyć tego jak wielkie wrażenie na jury i na 

zwiedzających robi zarówno sam autor jak i jego rozwiązania. Stasiu na temat 

swoich wynalazków w sposób perfekcyjny i profesjonalny mógłby opowiadać 
całymi godzinami. Ba, on nie tylko ciekawie omawia prezentowane 

rozwiązania, ale również jest przygotowany do tego, aby pokazać je w 

rzeczywistości, na żywo. Nie zdarzyło się jeszcze tak, aby Stasiu na wystawę 
nie przywiózł ze sobą kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu sztuk wystawianego 

produktu, które wręcza zwiedzającym. Zapewniam Państwa, że na stoisku 

INWEXU zawsze jest najciekawiej, najtłoczniej i najbardziej gwarno. Jednym 

słowem atmosfera jest bardzo ciepła, bardzo przyjemna. Ci ze zwiedzających, 

którzy wcześniej poznali już wspaniałe produkty tej Firmy dzielą się z 

pozostałymi osobami swoimi doznaniami z ich użytkowania i oczywiście pytają 
o dalsze nowości. Olbrzymie zainteresowanie stoiskiem INWEXU trwa od rana 

do zamknięcia wystawy. 

Proszę Państwa, myślę, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań to prawdziwa 

pasja naszego dzisiejszego Bohatera. Przykładem jest jego postawa podczas 

wystaw lub targów. W tych ciężkich dniach, kiedy człowieka ogarnia stres, bo 

chce wypaść jak najlepiej, chce pokazać się jury od najlepszej strony, to na 

Stasiu nie widać ani zmęczenia, ani też cierpienia. Ciągle jest pogodny, 

uśmiechnięty i gotowy, do udzielania odpowiedzi na stawiane mu najtrudniejsze 

pytania. Zawsze sprawia wrażenie człowieka bardzo szczęśliwego. 

Szczęśliwego, myślę dlatego, że on zdaje sobie sprawę z tego, że jego 

wynalazki, jego innowacyjne produkty przynoszą drugiemu człowiekowi 

zadowolenie, radość, a niektóre z nich nawet przywracają zdrowie. 

Proszę Państwa, trudno się dziwić, że nasz Stasiu - Człowiek Wielkiego 

Formatu - jest szczęśliwy. Jego wysiłki poszły na marne. Urząd Patentowy RP 

tylko w jednym roku 2011 udzielił 13 patentów na jego rozwiązania. Myślę, że 

o takim sukcesie każdy z nas w duchu marzy. Stasiu, serdeczne gratulacje i 

bardzo, bardzo niskie ukłony. 

Szanowni Państwo, moim skromnym zdaniem, na szczególne podkreślenie 

zasługują także cechy osobowościowe naszego Lidera, który pomimo tak wielu 

sukcesów, które spływają na niego niemal co dnia, pozostał człowiekiem nad 

wyraz skromnym i życzliwym drugiemu człowiekowi. Posłużę się tutaj 
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przykładem, kiedy piastował i to przez osiem lat funkcję wiceprezesa Krajowej 

Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów postanowił 

ufundować kilkuletnie stypendium dla młodego, zdolnego studenta. Jego 

ponadprzeciętne cechy: sumienność, pracowitość i uczciwość, połączone  

z prezentowaną wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym czynią z 

dzisiejszego Honorowego Gościa wzór godny naśladowania przez młodych 

adeptów polskiej myśli technicznej i wybitnie przyczyniają się do właściwego 

kształtowania nowych specjalistów w tym obszarze. 

Drogi Przyjacielu, Kochany Stasiu, dzisiejszy dzień jest niezwykle ważnym 

wydarzeniem w Twoim życiu, bowiem Królewska Kapituła Belgijska przyznała 

Ci najwyższe odznaczenie Order Merite De L Imwention Grand Officier. Zatem, 

proszę Cię przyjmij z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje. W ciągu minionych 

lat udowodniłeś nam, Mistrzu, że „Sukces to podróż, a nie miejsce 

przeznaczenia". Takich podróży (z wieloma sukcesami!!!) życzymy Ci na 

kolejne lata. Jestem przekonana, że ta podniosła uroczystość jest wielką lekcją 
historii dla wszystkich tych, którzy rozwój gospodarczy naszego kraju 

połączony z ochroną środowiska naturalnego stawiają na najwyższym szczeblu. 

Jak mówi James Madison „Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” 

tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”, a Ty, Drogi Przyjacielu, dużo na ten 

temat mógłbyś powiedzieć, ale to już przeszłość. Drogi Stasiu, myślę że, 

głęboko w sercu zapadły Ci słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która 

wołała; „Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego 

życia”. Ty to robisz i za to Ci bardzo dziękuję. Stasiu, głęboko wierzę, że Twoja 

okazywana pomoc, siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej 

pracy podejmowanej dla dobra drugiego człowieka. Zatem życzę Ci w imieniu 

Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz 

własnym dużo zdrowia i siły, a także powodzenia w życiu zawodowym i 

osobistym. 

Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za 

umożliwienie mi przybliżenia wszystkim tu obecnym sylwetki skromnego, 

a jakże Wielkiego Człowieka - kielczanina - Stanisława Szczepaniaka. Obraz 

tego Wielkiego współczesnego Mistrza Techniki przedstawiłam, proszę mi 

wierzyć, tylko w bardzo małym zakresie, gdyż Jego działanie jest ogromne. 

Tego nie da się streścić w kilku słowach. Żywię jednak głęboką nadzieję, że 

potomni doczekają się obszerniejszego opracowania na jego temat. 

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. 
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Do pkt. 4 

 

Nastąpił akt wręczenia odznaczenia Panu Stanisławowi Szczepaniakowi, 

którego dokonał Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców  

i Racjonalizatorów.  

 

Pani Danuta Kieljan Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 

Drogi Stasiu, ten bukiet kwiatów to 13 róż, które symbolizują te 13 ostatnio 

zdobytych patentów tylko w jednym roku. Oby tak dalej. Dziękuję. 
 

Pan Stanisław Szczepaniak 

Panie Rektorze 

Szanowny Senacie 

Wysoka Rado 

Panie Prezydencie 

Panie Marszałku 

Przedstawiciele Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców  

i Racjonalizatorów 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie 

Serdecznie dziękuję za organizację dzisiejszej uroczystości w tak pięknej sali  

i w tak pięknej oprawie. Jestem niezmiernie dumny i zaszczycony, że w tak 

szacownym gronie mogłem być uhonorowany najwyższym światowym 

odznaczeniem w dziedzinie wynalazczości i innowacji. Moje dotychczasowe, 

liczne wyróżnienia i nagrody, które otrzymałem łącznie z tą najważniejszą, z tą 
dzisiejszą, będą inspiracją do dalszej pracy na rzecz wynalazczości i innowacji 

dla naszego Miasta, Regionu i Kraju. Serdecznie dziękuję.  
 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce  

Panie Rektorze 

Najwyższy Senacie 

Szanowni Radni  

Mam zaszczyt być kolegą od 25 lat Stanisława Szczepaniaka i muszę 
powiedzieć, że jestem jako Prezydent dumny, że mamy takiego Kielczanina, 

gdyż, bez przesady jest to obywatel świata. To jest człowiek, dla którego nie ma 

rzeczy niemożliwych. Właściwie rozmawialiśmy o bardzo wielu sprawach i on 

nigdy na początku nie powiedział; nie da się zrobić, albo to jest niemożliwe. 
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Musiał to mocno przeanalizować, ale zawsze dawał nadzieję. Tematy, które 

poruszaliśmy przez te 25 lat są tak różne i wydawałoby się, że niektóre  

„z księżyca”, ale przy zastanowieniu się naprawdę świadczyły o wysokiej klasie 

i odwadze Stanisława Szczepaniaka. Nie powiem nad czym pracuje Pan 

Stanisław Szczepaniak dzisiaj, bo ma parę tematów takich, że mogłyby nas tu 

wszystkich zelektryzować, ja o tym wiem, ale to jest tajemnica wynikająca ze 

słusznej sprawy, bo wiadomo, że to jest pewna logika w zdobywaniu patentów. 

Za to przypomina mi się taki temat kiedy byłem Wojewodą 12 lat temu. Kilka 

spotkań z Panem Stanisławem i Jego synem, chyba mogę zdradzić temat, bo to 

już trochę historia, mianowicie zadałem Mu pytanie czy jest możliwe 

przetwarzanie węgla na olej napędowy w naszej firmie, która się nazywa 

Elektrociepłownia. Ogromne przestrzenie, ogromne techniczne możliwości. 

Opracował wszystko. Zatrzymaliśmy się na jednej rzeczy, mianowicie rachunku 

ekonomicznym. Powiedział: „Wiesz co, to się dzisiaj nie zbilansuje, ale 

przyjdzie czas , że to się bardzo będzie opłacać”. Tydzień temu rozmawialiśmy  

i On powiedział: ”Już się opłaca”. Ale to jest jeden z tematów. Tych tematów 

było naprawdę wiele. Dziękuję tutaj w obecności Was wszystkich, dziękuję Mu 

za to, że reprezentuje Kielce. Jest dumny z tego, że jest Kielczaninem i przy 

każdej okazji to podkreśla. Dzisiejsza uroczystość, która mogłaby się odbyć  
w każdym miejscu właściwie w Europie, On sobie zażyczył żeby się odbyła  

w Kielcach, bo dla Niego to jest niezmiernie ważne. Za to wielkie dzięki i życzę 
dalszych sukcesów, bo to nie są sukcesy tylko Stanisława Szczepaniaka, ale to 

są sukcesy Kielc i sukcesy naszego kraju. Bardzo serdecznie dziękuję. 
 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Proszę Państwa 

Kiedy dotarła do Kielc taka oto informacja, że Pan Stanisław Szczepaniak 

uzyskał tak wielkie odznaczenie, to ja również dowiedziałem się, że wybór jest 

między Brukselą a Kielcami. I ten wybór jest dzisiaj oczywisty na tej sali,  

w obecności świata nauki i przedstawicieli społeczności Miasta Kielce. I za ten 

wybór Panie Stanisławie w imieniu wszystkich Radnych chcę podziękować. 
Chcemy razem z Panem Prezydentem przekazać gratulacje i pisemne  

i słowne, a również osobisty wątek chcę do tego dołożyć, ponieważ korzenie  

i Pana i moje tej samej Iskry się imają. Wszystkiego dobrego. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce oraz Prezydent Miasta Kielce wręczyli 

Odznaczonemu kwiaty oraz okazjonalny grawerton. 

 

Pan prof. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Panu Stanisławowi Szczepaniakowi za tak 

wielkie, ogromne wyróżnienie. Cieszę się również, że ten akt wręczenia odbył 

się w murach Politechniki Świętokrzyskiej, że akurat przy tej okazji, bo 

chciałbym zaznaczyć, że Pan Stanisław Szczepaniak jest członkiem  Konwentu 

Politechniki Świętokrzyskiej, zaczynamy już szeroką współpracę naukową. 
Odznaczony włącza się w nasze działania, ostatnio w Ogólnopolski Konkurs  

Młodego Wynalazcy gdzie jest członkiem jury. Na każdym kroku przekazuję 
swoją ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a zwłaszcza jeśli jest to 

ukierunkowane ku młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują 
inwencji, potrzebują przykładu aby dążyć do tego, aby budować nową 
cywilizację, rozwijać obecną poprzez wynalazki. Jeszcze raz gratuluję i życzę 
wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim  pomyślnej, owocnej współpracy 

z Politechniką Świętokrzyską.  
 

Do pkt. 5 

 

Wystąpienie Rektora prof. Stanisława Adamczaka, na temat „Stan i rozwój 

Politechniki Świętokrzyskiej”. 

Być może wiele tu podanych informacji Państwo znają, ale wydaje mi się, 
że przy tej okazji, przy tak licznej reprezentacji Miasta i ludzi, którzy są 
związani z Miastem, z uczelnią warto by o pewnych sprawach powiedzieć.  
Mam wielką przyjemność i radość, że mogę pełnić funkcję Rektora Politechniki 

Świętokrzyskiej w kadencji 2008 – 2012 . W tym roku mija jubileusz 40 lat 

mojej pracy w Politechnice Świętokrzyskiej. Tuż po studiach na Politechnice 

Warszawskiej zdecydowałem się osiedlić w Kielcach i podjąć pracę w tej 

Uczelni. W związku z tym mogę dzisiejsze wystąpienie przedstawić z punktu 

widzenia pewnych doświadczeń, pewnych nawet swoich emocji do tego co się 
tu stało. Bo ta Politechnika, można powiedzieć, tworzyła się na moich oczach  

w momencie kiedy rozpocząłem pracę.  
Politechnika Świętokrzyska jest to niebywała uczelnia zlokalizowana w centrum 

Miasta. Pamiętam doskonale, że kiedy 40 lat temu przybyłem tutaj, to był tylko 

jeden budynek dydaktyczny, dwa akademiki, a za Politechniką były pola 

uprawne i intensywna działalność hodowlana. A teraz, proszę Państwa, 
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Politechnika znalazła się w centrum Miasta. Naszym wyróżnikiem jest znak 

firmowy, logo Politechniki, która łączy technikę, nauki ścisłe z regionem, bo 

jakby nie było jest to wszystko na tzw. pasiaka świętokrzyskiego. Znak 

oczywiście chroniony, zarejestrowany w urzędzie patentowym, mamy na to 

dokumenty. Jest to więc taki ogólnopolski, światowy wyróżnik naszej Uczelni.  

Politechnika świetnie się wpisuje w układ urbanistyczny Miasta, świetna 

architektura, trzeba się pokłonić przez naszymi poprzednikami, że mieli na tyle 

wyobraźni aby zabezpieczyć teren 22 hektarów w centrum miasta żeby 

Politechnika Świętokrzyska rozwijając się była takim miejscem, taką Uczelnią, 
która praktycznie nie ma odpowiednika w Europie, a nawet w świecie. 22 

hektary zlokalizowane w centrum Miasta. 

 

(Nastąpiła prezentacja multimedialna Uczelni (w całości na płycie DVD jako 

załącznik do protokołu). ) 

 

Dzisiaj Politechnika jest uczelnią składającą się z czterech wydziałów:  

 -  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

 -  Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki  

 -  Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn  

 -  Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. 

 

Politechnika kształci około 10 tys. studentów; oferuje 15 kierunków i ponad 40 

specjalności. 

Uczelnia oferuje studia I, II i III stopnia.  

 

Uczelnia ma pełne uprawnienia akademickie posiada prawo do nadawania 

stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 

− automatyka i robotyka 

− budowa i eksploatacja maszyn 

− mechanika 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

− budownictwo 

− inżynieria środowiska 

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 

− elektrotechnika 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego 
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− inżynieria produkcji 

 

Posiada prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech 

dyscyplinach: 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 

− budowa i eksploatacja maszyn 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

− budownictwo  

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 

− elektrotechnika 

 

Oferta edukacyjna Politechniki Świętokrzyskiej: 

» ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

» EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 

» ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  

» ELEKTROTECHNIKA 

» EKONOMIA 

» INŻYNIERIA  BEZPIECZEŃSTWA 

» TRANSPORT 

» ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

» GEODEZJA I KARTOGRAFIA  – nowość 

 

Kierunki zamawiane (Dodatkowe stypendia w wysokości 1000 zł) 

»  AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

»  BUDOWNICTWO 

»  INFORMATYKA 

»  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

»  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

»  ENERGETYKA – nowość 

 

Nowe Kierunki w ofercie edukacyjnej : 

•  LOGISTYKA 

•  WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE 

•  CHEMIA BUDOWLANA 
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Wyniki rekrutacji w Politechnice Świętokrzyskiej w latach 2007-2011 
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Przykłady sukcesu zawodowego i materialnego absolwentów Politechniki 

Świętokrzyskiej 

• Janusz Baryła    - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabet S.A. 

Kielce 

• Jacek Brzozowski   - Właściciel Apolloplast Sp. j. Kielce 

• Leszek Ciesek  - Prezes Zarządu Efecttor S.A. Kielce 

• Krzysztof Chaja   - Prezes Zarządu PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. 

Starachowice  

• Sylwester Chrzanowski - Prezes Fabet S.A. Kielce 

• Robert Durlik   - Prezes FAKT Budownictwo Sp. z o.o. 

• Grzegorz Etryk  - Dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji 

Produkcji SPS Construction Sp. z o.o. Kielce 

• Grzegorz Głasek  - Prezes Zarządu SPS Construction Sp. z o.o. 

Kielce 

• Sławomir Głasek  - Sekretarz Rady Nadzorczej Fabet S.A.  Kielce 

• Piotr Gromniak  - Prezes Zarządu ECHO INVESTMENT S.A. 

Kielce 

• Władysław Gumułka - Prezes ALPOL GIPS Sp. z o.o. Końskie 

• Marek Jach    - Prezes Megaterm Plus Sp. z o.o. Kielce 

• Artur Janik   - Wiceprezes Zarządu Fabet S.A. Kielce 

• Ireneusz Janik  - Prezes Zarządu Fabet S.A. Kielce 

• Zbigniew Kała   - Prezes Solex s.c. Kielce 

• Konstanty Kamionka - Prezes KH-KIPPER Sp. z o.o. Kajetanów 

• Artur Kłoczko   - Przewodniczący Rady Nadzorczej CERSANIT 

S.A. Kielce 

• Ryszard Koziński  - Prezes Zarządu UNIMAX S.A. Kielce 

 

Umowy współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z przedsiębiorcami: 

1. Targi Kielce 

2. Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "TRAKT„ 

3. MAN BUS Sp. z o.o. 

4. INWEX 

5. Ośrodek Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 

6. Cersanit S.A. 

7. Chemar Rurociągi 

8. Wodociągi Kieleckie 

9. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 

10. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
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PLAN PERSPEKTYWISTYCZNY 

1. Budowa dwupasmowej Alei 1000 – lecia Państwa Polskiego 

2.  Budowa osiedla mieszkaniowego dla młodych samodzielnych 

pracowników nauki przy ulicy Warszawskiej i innych terenach 

3.  Zorganizowanie Domu Pracy Twórczej w Centrum Kielc 

4.  Przygotowanie ośrodka wypoczynkowego w Regionie (np. odbudowa 

zabytkowego obiektu pałacowego). 

 

Do pkt. 6 
 

Pan Wojciech Lubawskim Prezydent Miasta Kielce 
Panie Rektorze 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie 

To jest 4 rok, że jak zdarzy się, że ktoś z zewnątrz jest na Uczelni, to Pan Rektor 

konsekwentnie przedstawia sytuację na Politechnice, ale to świadczy po prostu, 

że jest dobrym gospodarzem i że żyje tym, że to jest Jego rzecz najważniejsza. 

Gratuluję Panie Rektorze, bo rzeczywiście widać to zaangażowanie i tutaj nie 

trzeba wiele się zastanawiać, że Uczelnia jest naprawdę dobrze prowadzona. Te 

22 hektary, o których tu było powiedziane, to naprawdę celna decyzja, tylko 

przypomnę, że to nie był jednorodny kawałek, tam były różne problemy  

z nieuregulowanymi stanami prawnymi i tutaj z poprzednim Rektorem Panem 

Wiesławem Trąmpczyńskim zawarliśmy porozumienie, że będziemy to 

regulować. Dzisiaj jesteśmy już na finale, że to rzeczywiście jest jednorodny 

kawałek. I trzeba powiedzieć, że trzeba pomagać Politechnice, to mogę 
powiedzieć z perspektywy tych moich już 10 lat jako Prezydenta, dlatego że po 

prostu Politechnika bardzo się zmienia. Szczególnie dla tych, którzy tutaj nie 

pracują i dla tych, którzy z zewnątrz oceniają dynamiczny rozwój Uczelni, to 

robi naprawę wrażenie. Powiem tak, w ostatnich latach to co się wydarzyło 

dzięki chociażby pieniądzom unijnym, ale nie tylko, bo to jest również zdolność 
absorbowania pieniędzy z Ministerstwa, a to trudniejsze zadanie niż z Brukseli. 

Ale to się udaje Panu Rektorowi zdecydowanie i wypada dzisiaj bardzo 

podziękować, że Uczelnia wygląda godnie, europejsko, to nie ulega 

wątpliwości. Jeszcze przecież kilka lat temu przejeżdżając drogą krajową 73 

trzeba było odwracać uwagę sąsiadów w samochodzie żeby patrzyli raczej  

w inną stronę, a nie w kierunku Uczelni, bo te akademiki wyglądały brzydko. 

Dzisiaj one są piękne, są odnowione, budynki nabierają swojego wyglądu. Za to 

bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo poważny wkład w zmianę 
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wizerunku naszego Miasta i to sobie naprawdę bardzo cenimy. Pozyskiwanie 

ogromnych pieniędzy na laboratoria to jest przyszłość. To jest przyszłość, która 

tak naprawdę buduje, będzie budować wielkość naszego Miasta, jestem o tym 

absolutnie przekonany. Wielkim sukcesem jest to, że Politechnika współdziała 

razem z Uniwersytetem, i do tego włączył sie  jeszcze nasz Park 

Technologiczny, gdzie właściwie w tych trzech miejscach powstają godne 

miejsca do tego żeby uczestniczyć w tym światowym dorobku i żebyśmy 

wszyscy mogli brać przykład ze Stanisława Szczepaniaka. Ale on nie miał 

takich warunków jak my dzisiaj mamy, więc i efekty pewnie będą większe. 

Zresztą mówiąc o Parku Technologicznym i o Inkubatorze pewnie nie 

podjęlibyśmy nigdy decyzji o budowie takiego ośrodka jakby nie Politechnika. 

To tutaj jest jakby naturalny nabór tych, którzy będą korzystać i już korzystają  
z tych dobrodziejstw, w które zaangażowało się Miasto. Ta współpraca jest 

niezwykle obiecująca i wierzę, że owoce tego będą naprawdę znakomite. Nowe 

obiekty, perspektywy, które przedstawił Pan Rektor naprawdę cieszą nas 

wszystkich, myślę, że cieszą również Radnych. Propozycje, które tu zostały 

zawarte czyli dwupasmowa Al. Tysiąclecia PP praktycznie jest faktem, już 
można powiedzieć, czekamy w tej chwili na wejście na plac budowy i realizację. 
To zresztą było jak Pan Rektor zostawał Rektorem to mówił, że ma taką prośbę 
do Miasta i ja się zobowiązałem, że to będzie zrealizowane. I nawet jeżeli są tam 

problemy przy skrzyżowaniach to proszę się nie martwić, to wcześniej czy 

później na pewno będzie rozwiązane tak, żeby zdolność dojazdu do Uczelni była 

znakomita. Będziemy tutaj takie wysiłki podejmować. Jeżeli chodzi o tereny 

pod inwestycje, szczególnie inwestycje dla pracowników naukowych, jeżeli  

chodzi o domy myślę, że to jest łatwiejsze do załatwienia niż budynek  

w centrum Miasta. Okazuje się, że tych budynków w centrum Miasta nie jest tak 

wiele, ale mogę złożyć tylko jedną deklarację, że jeżeli trafi się taka okazja to na 

pewno w pierwszym rzędzie będziemy myśleli o Politechnice po to, żeby 

rzeczywiście była taka wizytówka już na Starym Mieście, gdzieś takie miejsce, 

które będzie spełniać aspiracje uczelniane. Jeszcze raz gratuluję. Gratuluję Panu 

Rektorowi, Senatowi i Konwentowi, jesteście naprawdę wzorem dobrego 

gospodarza i dobre rokowania są dla Miasta jeśli mamy takich partnerów. 

Bardzo serdecznie dziękuję. 
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Pan prof. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

Jedno mogę zadeklarować, że jak dostaniemy taki budynek to na pewno go nie 

sprzedamy. Jak dostaniemy to go sami wyremontujemy. Będzie to doskonałe 

miejsce dla praktyk studenckich dla naszych architektów, którzy pewnie sami 

zaprojektują, sami wykonają. A na pewno poprosimy firmy, z którymi 

współpracujemy, że nam pomogą wyremontować, może to być nawet 

zabytkowy obiekt, bo mamy przecież specjalistów w zakresie konserwacji 

zabytków. Byłoby to cenne, to po prostu wizytówka Miasta, jakieś miejsce 

wystawowe. Tak się praktykuje na uczelniach, zdecydowana większość uczelni 

technicznych takie obiekty posiada. Ja w związku z tym chciałem też podkreślić, 
że akurat Pan Prezydent tutaj powiedział, że to co się dzieje to jest zasługa 

akurat Senatu, tu są portrety wszystkich Rektorów i każdy z tych Rektorów ma 

znaczne zasługi w rozwój tej Politechniki. Bo jakby nie było to już 50 lat. 

Chciałbym też podkreślić, że olbrzymie zasługi ma mój poprzednik Pan prof. 

Wiesław Trąmpczyński, który przygotował, który dał dobre podwaliny do tego. 

Rozpoczynały się wtedy zabiegi o środki europejskie. W momencie kiedy 

przyjmowałem władzę, kierowanie uczelnią, to miałem dobrze przygotowane 

wszystko, dobrze mogłem wystartować. Byliśmy przykładem dwóch Rektorów, 

którzy przyjaźnie się rozstali. Bo w wielu uczelniach kiedy to rozstanie w tym 

ważnym momencie było w konfliktowej sytuacji, to te uczelnie nie 

wykorzystały momentu. Bo zamiast pisać wnioski, zabiegać o pieniądze to po 

prostu, jak to zawsze bywa, uzgadniali pewne sytuacje nie zawsze w atmosferze 

przyjaźni i mamy wiele takich kolegów, którzy żałują. A wiadomo, że czas 

poszedł do przodu, kto nie wsiadł do tego pociągu w roku 2008 czy 2009, to 

teraz jest już za późno. Myśmy się wykazali dużą mądrością, wykorzystaliśmy 

tę szansę i efekty widać, bo na podstawie tego występowaliśmy o kolejne 

projekty. Obecnie realizujemy 7 dużych projektów z Programów Operacyjnych 

Rozwój Polski Wschodniej i Infrastruktura Środowiska, 4 projekty  

z Innowacyjnej Gospodarki, 10 projektów realizujemy z Kapitału Ludzkiego, 7 

w ramach centralnych konkursów, które organizowało Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, a 3 projekty w ramach środków pochodzących z RPO. 

Oczywiście mamy już 12 projektów z funduszy marszałkowskich, które 

pozwalają na dofinansowanie 12 laboratoriów, za kwotę prawie 5 mln zł. 

Złożyliśmy, Panie Marszałku, 9 projektów, to będą projekty, zwłaszcza jeden 

ważny, bo trzeba powiedzieć, że w Dąbrowie mamy mały campus na 

powierzchni 5 hektarów, który skutecznie też remontujemy. Tam są laboratoria 

przeznaczone na rozwój techniki samochodowej w kierunku transport.  
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I potrzebne są nam środki finansowe, niewielkie już, żebyśmy zamknęli 
inwestycje w tym campusie, bo w ramach Programy Lab Rozwój Polski 

Wschodniej zaczęliśmy tę modernizację. Dziękuję. 
 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Penie Rektorze, ja dziękuję za ukazanie miastotwórczej roli Politechniki 

Świętokrzyskiej, i co prawda nie mamy członków Senatu w Radzie Miasta, ale 

mamy absolwentów Politechniki. W ramach dyskusji i tych propozycji, które 

zostały przedstawione przez Rektora zachęcam Radnych, chętnych do zabrania 

głosu w ramach dyskusji, żeby taki głos ze strony samej Rady też popłynął. 
Myślę, że na pierwszy ogień powinni iść absolwenci Politechniki. 

 

Radny Jan Gierada 

Tak się składa, że byłem jednym z pierwszych absolwentów, to było w 1971 

roku. Patrzę na Rektora Ślusarczyka, który mnie uczył geometrii wykreślnej, 

dużo studentów odpadało właśnie z tego przedmiotu, bo to trudny przedmiot, 

trzeba mieć dobrą wyobraźnię. Ale zawsze uważałem, że to był jeden z moich 

najlepszych wykładowców. Ja przypominam sobie czasy, że na chemię trzeba 

było latać na ul. Kościuszki do jakiegoś tam małego budynku. W ogóle ta 

Politechnika do tamtych czasów, to jest najwyższej klasy mercedes i jakiś stary 

trabant. Zawsze biorę wzór od Panów Rektorów, od Pana Trąmpczyńskiego, 

obecnego Rektora i cały czas się uczę, zazdroszczę im w sensie pozytywnym. 

Staram się również coś w tym Mieście budować dobrego dla społeczności  

i Bogu dzięki też mi się to udaje. Natomiast podziwiam ogromne starania  

i zawsze jak jestem u Pana Rektora to mówię: „Znowu wycyganiłeś parę złoty  

w Ministerstwie”, zazdroszcząc mu, jak powiedziałem, w sensie pozytywnym 

ogromnego rozwoju. Dzisiejsza Politechnika to już jest ogromne 

przedsiębiorstwo uczące ludzi logicznego myślenia, bo inżynier ponoć powinien 

mieć analityczny umysł i nie jest to takie proste skończyć Politechnikę  
w stosunku do innych uczelni. Ale dobrze, że mamy tak piękną, dobrą Uczelnię, 
rozwijającą się na każdym kroku, co roku widać po tych liczbach. Z całego 

serca, z ogromną sympatią gratuluję Panie Rektorze, że udaje się Panu. Bardzo 

się cieszę, że właśnie przekazywanie władzy odbywa się bezkolizyjnie, bez 

zazdrości to daje nadzieję na rozwój. Myślę, że wielu inżynierów tu 

kształconych będzie znajdowało pracę w Kielcach, o którą tak naprawdę jest 

bardzo trudno, bo jak podają media jest już prawie 15,7 % bezrobocia. Ale 

dzisiaj powiem Panu tak: ogłosiłem dwa razy w gazecie, że potrzebuję inżyniera 
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z uprawnieniami budowlanymi i przez dwa miesiące się nikt nie zgłosił czyli 

inżynierów budowlanych jest jeszcze mało, trzeba ich kształcić jak najwięcej. 

Pewnie, że Szpital nie płaci tak jak inne bogate firmy, ale jestem skłonny 

zapłacić dobrze dobremu inżynierowi z uprawnieniami, który miałby pojęcie  

o architekturze, o projektowaniu, o kosztorysowaniu, żeby przygotowywał 

kosztorysy inwestorskie, bo tak się składa, że czasami ja muszę to robić, a nie 

mam na to bardzo czasu. Gratuluję z całego serca jeszcze raz i życzę dalszego 

rozwoju.  

 

Radny Stanisław Rupniewski 

Ja miałem zaszczyt kończyć Politechnikę na Wydziale Mechanicznym 10 lat po 

moim przedmówcy Janku Gieradzie, w zupełnie innych warunkach, dużo 

lepszych. I miałem możliwość bezpośrednio współpracować z Panem prof. 

Adamczakiem, dzisiaj Rektorem, wtedy Dziekanem Wydziału Mechanicznego. 

Chcę powiedzieć Państwu, żeby mój głos nie był takim tęsknym wspomnieniem, 

najlepiej się pamięta te osoby, które trochę dokuczyły na Uczelni. Do dzisiaj 

pamiętam Wytrzymałość Materiału przede wszystkim. Musiałem się nauczyć 
geometrii wszystkich narzędzi skrawających, na Boga, dzisiaj nawet nie 

pamiętam, nie narysowałbym geometrii zwykłego noża tokarskiego. Ale Pan 

prof. Adamczak i wszyscy nauczyciele akademiccy, z którymi pracowaliśmy 

nauczyli nas jednego – logicznego myślenia i przedsiębiorczości. Chcę 
powiedzieć Państwu, że chociażby, z naszego roku, Pan Andrzej Bryk szef 

Centrostalu, Pan Zygmunt Tarnowski mój Zastępca. Z jednego roku wyliczyłem 

już trzech znanych przedsiębiorców. Chcę powiedzieć Panu, Panie Rektorze 

Stanisławie, podziękować przede wszystkim za jedno, że przy każdej okazji jaka 

się trafia podkreśla Pan właśnie, że jesteśmy absolwentami tejże uczelni, że 

osiągnęliśmy mniejszy bądź większy sukces. Bo tak naprawdę nam 

przedsiębiorcom takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Dzisiaj w rodzącym się 
kryzysie, w tym poszerzającym się bezrobociu, o którym wspomniał Jan 

Gierada, tak naprawdę my tworzymy miejsca pracy, my płacimy podatki  

w formie podatku dochodowego, ale tak rzadko ktoś pamięta, że to są 
horrendalne pieniądze. Dzisiaj mały czy średni przedsiębiorca odprowadza 

rocznie kilka ładnych milionów złotych w formie podatku i tak naprawdę 
czasami widzimy, że te podatki nie zawsze trafiają tam gdzie byśmy chcieli. 

Dzisiaj dużo mówiliśmy o środkach unijnych. My przedsiębiorcy widzimy ile 

tych środków niestety zostało zmarnowanych. Jesteśmy narażani na szereg 

propozycji durnych szkoleń gdzie wykładowcy nawet do pięt nie dorastają tym 
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osobom, które są uczestnikami tych szkoleń. Przykład Politechniki 

Świętokrzyskiej to jest właśnie ten pozytywny przykład pozyskiwania  

i wykorzystywania środków unijnych. Myślę, że Miasto Kielce również przy 

naszym udziale w mniejszej lub większej formie wykorzystuje te środki.  

A chciałbym na zakończenie mojej wypowiedzi powiedzieć, że większość tych 

środków unijnych pochodzi z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Nie byłoby 

tych środków gdyby nie było województwa świętokrzyskiego. Kończąc, jestem 

dumny, że skończyłem Politechnikę Świętokrzyską i trochę mi żal, że nasz 

Uniwersytet nie nosi nazwy po prostu Uniwersytet Świętokrzyski. Dziękuję. 
 

Pan Prof. Stanisław Adamczak 

Chciałbym potwierdzić, że zawsze podkreślam, że Politechnika podkreśla, bo to 

już jest taka prawda, że pozycja uczelni, jej ranga jest to wynik, musi być 
potwierdzona pozycją absolwentów. I my nawet, to już są pewne rozwiązania 

systemowe, nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym zobowiązuje każdą 
uczelnię do śledzenia losów absolwentów, po trzech, po pięciu latach. Ja z tego 

powodu powołałem specjalną komórkę ds. współpracy z absolwentami, gdzie 

będziemy śledzić to w sposób systemowy, bo na razie, to tak bym powiedział, 

wycinkowo. Będziemy wysyłać ankiety do wszystkich absolwentów, którzy by 

się wypowiadali gdzie pracują, co robią, itd.. Powołamy w końcu w sposób 

formalny Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej żeby  

w przededniu 50-lecia już taka komórka działała, mamy pomieszczenia, chcemy 

Muzeum czy Salę Tradycji już organizować, bo już najwyższy czas żeby 

gromadzić dokumenty. Bo czas szybko mija, a teraz jeszcze się pamięta wiele 

rzeczy, ale już za chwilę będzie tutaj brak pewnych informacji. W związku  

z tym chcemy tworzyć już podwaliny pod Uczelnię znaną i z dużymi 

tradycjami.  

 

Radny Dariusz Kozak 

Ja jestem absolwentem, niemalże czuję jakbym wczoraj skończył tę Uczelnię, 
jestem absolwentem rocznika 2003. Wtedy Pan prof. Trąmpczyński jeszcze był 

Rektorem. Patrzę na Profesorów i doskonale pamiętam ciekawe wykłady u prof. 

Płoneckiego, kończyłem Zarządzanie Inżynierią Produkcji. Szczególnie 

pamiętam ten rok 2003 i 26 czerwca, wtedy właśnie broniłem pracy 

magisterskiej, a Przewodniczącym Komisji był Pan prof. Gierulski. Było ciężko, 

ale udało się. Ja jestem od wielu lat pracownikiem, i tu warto wspomnieć o 

kieleckich firmach, SHL Production, pracuję tam od 15 lat. I tu nawiążę do słów 
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mojego przedmówcy Jana Gierady, akurat trzeba przyznać, że moja firma czyli 

SHL nie ma problemów i trzeba przyznać, że od wielu lat absolwenci 

Politechniki, mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś złoży dokumenty do SHL i firma 

zobaczy, że jest to absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, to jest naprawdę 
bardzo duży plus na początku,. I proszę mi wierzyć, jest wielu pracowników 

SHL absolwentami PŚ. Chciałbym wspomnieć jeszcze tak na zakończenie gdzie 

widzę swego rodzaju minus, ja teraz mówię z perspektywy pracownika dużej 

firmy produkcyjnej, wydaje mi się że powinna być ściślejsza współpraca PŚ  

z władzami firm przemysłowych. Mówię akurat o swojej firmie, bo Pan Rektor 

wspominał dzisiaj o obrabiarkach sterowanych numerycznie, laserach. Firma 

moja ma wspaniały sprzęt. I wydaje mi się, że gdyby nawiązać na przyszłość, ja 

nie mówię, że nie ma tej współpracy, ściślejszą współpracę to naprawdę 
odbyłoby się to z dobrym skutkiem zarówno dla władz Uczelni jak i dla władz 

zakładu przemysłowego. Dziękuję bardzo. 

 

Pan Prof. Stanisław Adamczak 

Cieszę się bardzo, że się ujawnił kolejny absolwent. Moja wiedza się tutaj 

poszerzyła w tym względzie. Zawsze podkreślamy, nawet takie anonse 

reklamowe się ukazują, którzy absolwenci zrobili kariery czy działają w różnego 

typu organizacjach rządowych, samorządowych, są parlamentarzystami, itd. Pan 

zwrócił uwagę na rzeczywiście bardzo ważny problem tej współpracy. Ta 

współpraca istnieje. Ona jest uwarunkowana wieloma względami, tzn. ona 

będzie wtedy efektywna kiedy dwie strony będą zabiegały o to. Ja jako Rektor 

odnoszę czasami takie wrażenie że większe są z mojej strony zabiegi niż  
z drugiej strony. Bo wiadomo, że w podmiotach gospodarczych jest tyle różnych 

problemów że czasami na tę współpracę, ona często idzie w kierunku 

perspektywy, pewnej wizji i rozwoju, brakuje czasu i możliwości. Chociaż 
mamy wiele pozytywnych przykładów. Zresztą przyszłość Politechniki, to mogę 
tutaj powiedzieć, w obecności absolwentów, jest we współpracy  

w przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Bo się okazuje, że 

polityka Rządu jest taka, że pieniądze przeznaczone na działalność podstawową 
uczelni są praktycznie te same. Czyli my od trzech lat dostajemy taką samą 
dotację finansową. A wiadomo, że koszty idą zdecydowanie. Czyli udział 

budżetu Państwa w finansowaniu Politechniki każdego roku maleje o 5 %, teraz 

ledwo przekracza 50 %. Czyli PŚ musi prawie 50 % zarobić pieniędzy. Dotacja 

ledwo pokrywa fundusz płac i niewielkie koszty utrzymania. A jeżeli chodzi  

o politykę Państwa rosną nakłady na naukę. W tym roku, jak podają informacje 
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wzrost nakładów o 18 % czyli będzie więcej pieniędzy przeznaczonych na pracę 
badawczo-rozwojową. Jest Narodowe Centrum Badań Rozwoju gdzie różnego 

typu projekty tworzone są na zasadzie konsorcjum, które można utworzyć  
z podmiotami gospodarczymi i są olbrzymie pieniądze. I my to skutecznie 

robimy, między innymi z NSK, już realizujemy projekt za 2,5 mln zł.. Mamy 

bardzo dobre kontakty z Centrum Narzędzi Specjalnych. Tam na przykład 

wysyłamy, bo myśmy na Senacie przyjęli taką strategię w ramach Statutu PŚ, że 

każdy nauczyciel akademicki, który chce być zatrudniony na stanowisku 

adiunkta po otrzymaniu stopnia doktora naukowego musi co najmniej jeden rok 

pracować w przemyśle lub wyjechać na staż zagraniczny. Czyli robimy warunki 

ku temu żeby ludzie młodzi, którzy będą uczyć techniki mieli po prostu 

doświadczenie. No i w związku z tym jesteśmy otwarci na współpracę i 

wszystkie inicjatywy, które są, dlatego podpisujemy umowy, ale głównie się 
nastawiamy na tworzenie konkretnych projektów, które będą wykorzystywać 
naszą bazę laboratoryjną. W ramach bezpośredniej działalności pomoc 

publiczna wchodzi czyli nie możemy prowadzić takiej działalności, ale poprzez 

projekty możemy po prostu realizować zadania, wykorzystywać całą naszą bazę 
laboratoryjną.  
 

Radny Jarosław Machnicki 

Przeglądając dzisiaj podczas tego posiedzenia ten wspaniały album 

przypominałem sobie, mimo że jestem humanistą, i nikt by mnie nie posądzał, 

że miałem jakiekolwiek kontakty z PŚ, a wcześniej Wyższą Szkołą Inżynierską, 
to chcę powiedzieć, że zobaczyłem swoją szkołę, której byłem absolwentem, 

czyli SP Nr 28 przy ul. Szymanowskiego 5. Pamiętam ten czas kiedy WSI 

opuszczała po kolei pawilony tej Szkoły, a Szkoła Podstawowa zasiedlała ten 

obiekt. Więc nawet często żartuję sobie, że po części jestem absolwentem WSI. 

Pamiętam jak zazdrościłem studentom, i z nie mojego punktu widzenia pewnie 

nie było tak fajnie, ale myśmy zazdrościli im jak na placu szkolnym biegali  

w pelerynach, w strojach przeciwchemicznych, w maskach gazowych. Wtedy 

nas to interesowało, ich pewnie nie. Nie potrafiliśmy zrozumieć dlaczego tak się 
bronią przed takimi rzeczami. Pamiętam właśnie ten moment i chcę powiedzieć, 
że jeśli ja pamiętam , to jeden pawilon w SP Nr 28, gdzie były 4 sale lekcyjne, 

ten moment, gdy WSI już przechodząc w inne miejsce zasiedlała, a patrząc na to 

co dzisiaj Państwo posiadacie to jest rozwój cywilizacyjny naprawdę ogromny. 

A pewnie i to, co Pan Rektor powiedział, że pójdziemy i zobaczymy, to chętnie 

obejrzę.  
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Pan Grzegorz Świercz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Do tej pory nie miałem okazji, chciałem serdecznie pogratulować Panu 

Stanisławowi Szczepaniakowi za wyróżnienie, które uzyskał, w imieniu Pana 

Marszałka Jarubasa i swoim własnym i wszystkich Kolegów z Zarządu. Bardzo 

dziękuję Panu za wkład pracy dla dobra naszego Regionu, za to co Pan robi, za 

połączenie przede wszystkim teorii z praktyką, bo to jest bardzo ważne. 

Natomiast, Panie Rektorze, jestem w bardzo trudnej sytuacji ponieważ to jest 

nieustanna laudacja. Nie można nie chwalić Politechniki, ale w zasadzie 

wszystko zostało powiedziane. Ale myślę, że również dobrze świadczy  

o Politechnice to, że tylu ludzi się dzisiaj do niej przyznaje. Gdyby to była zła 

Uczelnia to byśmy nie mieli tutaj tych deklaracji. Ja też muszę powiedzieć, że 

nie jestem zupełnie obcy. Wprawdzie moja droga życiowa zupełnie inaczej 

przebiegła, ale absolwentem Pańskiej Uczelni jest mój Ojciec. Dziękuję  
w imieniu władz Regionu za to, co Państwo dla niego robią, za udział  

w kreowaniu swoistej marki, za wkład pracy w tworzenie Strategii 

Innowacyjności. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia tej Strategii na nowy 

okres dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za udział i liczymy na więcej. 

Ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy na etapie konsultacji społecznych i myślę, 
że kto jak kto, ale Państwo, którzy na co dzień tę innowacyjność tworzycie, 

będziecie mieli jak najwięcej do powiedzenia i od Was powinniśmy się uczyć. 
Dziękuję za ogromna jakość kształcenia tej Uczelni, bo to nie jest frazes, ta 

Uczelnia ma renomę. Dziękuję również za aplikacje i świetne wykorzystanie 

funduszy unijnych. Ze swej strony obiecuję wszechstronną pomoc jeśli chodzi  

o kwestie budżetowania w następnej perspektywie budżetowej, bo oczywiście 

podmiotów ubiegających się o te fundusze jest dużo, ale doszliśmy do wniosku, 

że musimy brać przede wszystkim pod uwagę jakość tychże podmiotów. To jest 

może dobrze, że ten współczynnik scholaryzacji u nas tak rośnie, ale jako 

miłośnik krzywej Gauusa wiem, że się musi odbyć jakimiś kosztami innymi. 

Tych podmiotów jest tak dużo, że trzeba wyłuskiwać te najlepsze i te pieniądze, 

one nie są nieograniczone, kierować w te miejsca gdzie będą wykorzystane tak 

dobrze jak na Pańskiej Uczelni. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie 

na tę uroczystość. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.  

 

Rektor Stanisław Adamczak 

Dziękuję Panie Marszałku, chciałem również podkreślić, bo tu cały czas 

przewija się temat absolwentów. Jak już powiedziałem jest tu bardzo dużo 
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reprezentantów i chciałem podkreślić, że jest też absolwentem PŚ Starosta 

Kielecki Pan Zdzisław Wrzałka. Członkiem Konwentu jest Przewodniczący 

Konwentu Starostów Pan Kaczmarek i Pan Zdzisław Wrzałka reprezentuje 

dzisiaj właśnie członka Konwentu Pana Kaczmarka, także serdecznie witam.  

I chciałem podkreślić, że to jest też nasz absolwent, niedawno bronił pracę 
magisterską. To też podkreślenie, że ludzie pracując zdobywają tutaj wiedzę. 
Jak już powiedziałem nasze wskaźniki są pozytywne, że wielu ludzi młodych 

podejmuje studia zaoczne też mamy bardzo dużo przykładów, że ludzie którzy 

pracują, są na stanowiskach mają wykształcenie humanistyczne decydują się na 

studia techniczne. Coraz więcej jest takich przykładów, widzą większą szansę 
swojego rozwoju zawodowego. 

 

dr hab. inż. Andrzej Kapłon prof. PŚk - Dziekan Wydziału Elektrotechniki 

Automatyki i Informatyki   

Ja jeszcze chciałem do wypowiedzi Pana Marszałka Świercza i chciałem 

powiedzieć, że związki Pana Marszałka poprzez brata też są z Politechniką, bo 

nie wiem czy wszyscy Państwo wiecie, ale Jego brat jest Dziekanem Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z którą mamy bardzo bliskie i ciepłe 

kontakty. 

 

Do pkt. 7 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Myślę, że przyszedł czas na podsumowanie spotkania. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Podsumowaniem będzie taka pamiątka dzisiejszego spotkania. Mamy obraz  

i zastanawialiśmy się co na tym obrazie powinno być. Tutaj widzieliśmy obiekty 

Politechniki i myślę, że na co dzień ma to pan Rektor. Na tym obrazie jest 

Kościół Ewangelicki, dzisiaj się to nazywa Świątynia Pokoju. Pytanie czy jest 

jakiś związek z Politechniką? Jak najbardziej. Przed laty tworząc Staropolski 

Obszar Przemysłowy wspieraliśmy się fachowcami z zachodniej Europy i tu 

Protestanci do Kielc przyjeżdżali po to, żeby nam pomagać w rozwoju 

gospodarki, musiało być ich sporo skoro zażyczyli sobie budowy Kościoła. 

Więc to jest ta pamiątka po tej myśli technicznej, ale ta pamiątka po stronie 

ducha. Więc Panie Rektorze niech na pamiątkę dzisiejszego spotkania ten obraz 

gdzieś zawiśnie tutaj na jakiejś godnej ścianie. Dziękuję bardzo. 
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Pan prof. Stanisław Adamczak Rektor PŚ 

Serdecznie dziękuję Panie Prezydencie za tę pamiątkę, za ten dar. Na pewno 

znajdzie się, zresztą kolekcjonujemy wszystkie tego typu pamiątki. Na pewno  

w przyszłym Muzeum Politechniki znajdzie się to z zapiskiem, że na 

historycznym posiedzeniu Senatu i Konwentu PŚ z Radą Miasta Kielce taki 

prezent został tutaj w Sali Senatu przekazany.  

Powoli wyczerpaliśmy program dzisiejszego posiedzenia. Chcę zaznaczyć, że 

precyzyjnie działamy. Serdecznie państwa zapraszam na poczęstunek w małej 

Sali Senatu. Po obiedzie osoby, które będą zainteresowane żeby zwiedzić 
Politechnikę to umówimy się w holu przy fontannie i osobiście poprowadzę 
grupę żeby pokazać najważniejsze obiekty. 

Jeszcze raz dziękuję za uwagę, za przybycie. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że 

cele dzisiejszego spotkania zostały spełnione. Jeszcze raz serdecznie gratuluję 
członkowi Konwentu Panu Stanisławowi Szczepaniakowi za tak zaszczytne 

wyróżnienie. Jest to chluba dla Politechniki Świętokrzyskiej, że takie 

wyróżnienie zostało przekazane właśnie tutaj, w Sali Senatu PŚ. Jest to dowód 

na to, że nasza współpraca będzie się rozwijać i będziemy korzystać z wiedzy,  

z umiejętności, z olbrzymiego dorobku i na pewno przyczyni się do tego, że 

prowadzone badania naukowe przez Politechnikę, jak i kształcenie studentów 

będzie na wyższym, europejskim poziomie, godne tego pięknego dzisiejszego 

odznaczenia. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Uważam uroczyste 

posiedzenie Senatu i Konwentu PŚ oraz Rady Miasta Kielce za zamknięte. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ogłaszam przerwę w obradach Rady Miasta Kielce do godz. 13.30. 

 

 

II. Część robocza sesji  - rozpoczęcie godz.13.30 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Wznawiam obrady sesji. Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem 

na dzisiejszą sesję, uzgodniony w dniu 12 stycznia 2012 roku porządek obrad, 

a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie 

z załączonym do nich porządkiem. 
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Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem 

wpłynęły wnioski od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad. 

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 

Uprzejmie proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. Teatr Lalki  

i Aktora „Kubuś” z samorządową instytucją kultury pn. Muzeum Zabawek  

i Zabawy. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Zgłaszam wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce Yu Long 

Construction Spółka z o.o. w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce 

ze spółki. Radni nie maja żadnej wiedzy o tej Spółce, o wartości akcji, nie 

wiedzą ile Miasto zyskało lub straciło. Dla dużej części Radnych ta Spółka jest 

czarniejsza niż „czarna dziura” w kosmosie. W związku z tym składam taki 

wniosek. 

 

Radny Jarosław Machnicki 

Chciałem złożyć wniosek, w związku z tym, że gdyby ta uchwała została 

odrzucona, czyli nie weszła dzisiaj w obrady, to chciałem dzisiaj złożyć wniosek 

o to, aby Komisja Rewizyjna przed następną kwestią, kiedy będzie ta uchwała 

wprowadzana, dokonała sprawdzenia wszelkich rzeczy czyli pism, po prostu 

udzieliła nam szerokiej informacji na temat tej Spółki. Bo wygląda na to, że coś 
tu się dzieje, a podejrzliwość niektórych idzie daleko, że zastanawiam się o co w 

tym wszystkim chodzi. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Zwracam Państwu uwagę, że w pkt. 7 jest przedstawienie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2012 rok i wtedy ten wniosek można złożyć. To po pierwsze. A 

po drugie ograniczone są możliwości Komisji Rewizyjnej  

w stosunku do spółek komunalnych. 

Nie widzę innych głosów w sprawie porządku obrad. Poddaję więc pod 

głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad 

dzisiejszej sesji. 
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I. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce Yu 

Long Construction Spółka z o.o. w Kielcach oraz zgody na wystąpienie 

Gminy Kielce ze spółki 

 

Głosowanie: 

Za   – 18 

Przeciw   – 7 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 

 

II. Wniosek o zdjęcie z porządku  obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowej instytucji kultury pn. Teatr Lalki  

i Aktora „Kubuś” z samorządową instytucją kultury pn. Muzeum 

Zabawek i Zabawy 

Głosowanie: 

 

Za   – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 

 

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 2012-2018. 

 

Głosowanie: 

 

Za   –25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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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 2012 rok 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 25 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

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   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Ponadto w trakcie obradowania Rada dokonała zmian porządku obrad  

i ostatecznie sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

 

1. Omówienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się  
w dniach: 8 grudnia 2011r., 15 grudnia 2011r. oraz 22 grudnia 2011r. 

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 

Miasta Kielce za 2011 rok. 

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 



30 

 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce za 

rok 2011. 

7. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 (z autopoprawką); 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012r. (z autopoprawką); 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego; 

4) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach; 

5) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodziny 

w Kielcach; 

6) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w 

części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla 

rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej; 

7) w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie miasta Kielce do 

kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu; 

8) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 

1.04.2012 do dnia 31.03.2013r.; 

9) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania  

z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku 

Technologicznego; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru formy organizacyjno-

prawnej dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o 

nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce; 

12) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 

Kielcach przy ulicy Malczewskiego oraz udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży;  

13) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Wróbla;   

14) w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kielce  prawa 

własności udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Targowej; 
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15) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej  

w Kielcach przy ulicy Sukowskiej;  

16) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Wiśniowej; 

17) uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2011 rok; 

20) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego; 

21) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej;  

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Tatrzańskiej  ( dz. nr 857/94 ); 

23) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Świętej Barbary; 

24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1 ); 

25) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz udzielenia bonifikaty 

od ceny sprzedaży;   

26) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy Alei 

Górników Staszicowskich ( działka nr 556/1) oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży;   

27) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Wesołej; 

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Równej nr 11m.10; 

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Okrzei nr 9 m.26; 

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 
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mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej nr 105 

m.55; 

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej nr 29 

m.3; 

32) 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 97 

m.31; 

33) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

34) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy 

ulicy Panoramicznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

35) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą 
własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Kielce oraz nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kielce, 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt 2 

 

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: 8 grudnia  2011 roku, 15 grudnia  

2011 roku oraz 22 grudnia 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    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 
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Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XIX/2011 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 8 grudnia 2011r. 

 

II. Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XX/2011 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 15 grudnia 2011r. 

 

III. Głosowanie: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXI/2011 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 22 grudnia 2011r. 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

1. Kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych współpracy w obszarze ochrony 

zdrowia, organizacji staży lekarskich oraz transferu wiedzy z zakresu 

zarządzania jednostkami służby zdrowia, to główne cele wizyty blisko 50 - 

osobowej grupy ukraińskich lekarzy z Winnicy w Kielcach w dniach 12-

15.01.12. Taka grupa na własny koszt odwiedziła nasze Miasto i chciałem w 

tym miejscy podziękować Panu Dyrektorowi, a jednocześnie Radnemu 

Janowi Gieradzie. Poprosiłem Pana Dyrektora o to, by przyjął grupę tych 

lekarzy i oprowadził ich po Szpitalu. I cały dzień, od godz. 11.00 do 15.00, 

zajmował się tymi ludźmi. I za to bardzo serdecznie chciałem Panu Radnemu 

Janowi Gieradzie podziękować. 
2. Polityka Miasta Kielce w dziedzinach takich, jak: rekreacja i wypoczynek 

dzieci i młodzieży, sport, kultura jest tematyką wizyty przedstawicieli 
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Urzędu Miasta Winnica. Goście z Ukrainy przebywać będą w Kielcach od 15 

do 20 stycznia br. 

3) Informuję, iż w dniu 16 stycznia wpłynęło do Rady Miasta Kielce pismo  

z MPK z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia Radnemu Rady Miasta Kielce Jarosławowi Karysiowi. 

Sprawę skierowałem do wyjaśnienia  pod względem prawnym. Dostałem też 
informację w tej sprawie od samego zainteresowanego czyli od Radnego 

Jarosława Karysia. Proponuję zastanowić się czy w tej sprawie Rada chce 

wypowiedzieć się in gremio dziś czy będziemy jeszcze próbować jakiś 
działań czy przez Komisję stałą czy doraźną. Do sprawy wrócimy pod koniec 

tej sesji. Chciałbym żebyście Państwo wiedzieli, że z dokumentów, które 

posiadam wynika, że Pan Jarosław Karyś został z dniem 5 stycznia 

zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Natomiast 16 

stycznia wpłynęło pismo datowane 11 stycznia, w którym Zarząd prosi o 

wyrażenie zgody na rozwiązanie w tym trybie, więc najpierw się rozwiązuje 

stosunek pracy, a potem występuje się o zgodę na to. Więc należy się 
zastanowić czy nie warto od razu decyzję in gremio podjąć co do przedmiotu 

tego pisma. 

3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

− Dariusz  Kozak 

− Tadeusz Kozior 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Obradujemy gościnnie na Politechnice i rzeczywiście możemy być za to 

wdzięczni, a przede wszystkim dumni z tego co tu zobaczyliśmy, ale ja mam 

zastrzeżenia co do technicznego aspektu tych obrad. Mianowicie my oczywiście 

jako Radni zapoznaliśmy się z porządkiem obrad, z projektami uchwał i 

uzasadnieniami do uchwał. Niemniej jednak, przynajmniej moja pamięć nie jest 

na tyle pojemna abym wszystkie uzasadnienia zapamiętał. Informuję Pana 

Przewodniczącego, że obecnie nie ma możliwości technicznej zajrzenia do 

uzasadnienia uchwał. Chyba, że zabierzemy Panu Przewodniczącemu ten 

„kajecik”. W związku z tym bardzo proszę Pana Przewodniczącego aby Pan 

spowodował żebyśmy mogli do wybranych uzasadnień móc dotrzeć. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Informuję wszystkich Radnych , że każdy z Was, jeżeli ma tylko życzenie może 

zabrać mi ten „kajecik” i do wszystkich uzasadnień się dostać. Mnie ten 
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„kajecik” jest do niczego niepotrzebny, tylko do tego żebyście mogli właśnie do 

niego zajrzeć. Ja rozumiem, że aby się zalogować w systemie jest problem. 

 

Radny Jan Gierada 

Chciałem zapytać Pana Radnego Karysia czy obecnie pracuje czy jest na 

zwolnieniu lekarskim? 

 

Radny Jarosław Karyś 
Panie Radny Janie Gierado, na tę chwilę nie pracuję i nie jestem na zwolnieniu 

lekarskim. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 

Miasta Kielce za 2011 rok (załączone do protokołu). 

 

Do pkt 5 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent 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.  38 zarządzeń dotyczących: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 

2011 rok  –  
Nr 471/2011, 

 
Nr 478/2011

, 

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

 
Nr 466/2011  Nr 483/2011

, 

3) zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych Miasta Kielce na 2011 rok – 
Nr 467/2011, Nr 469/2011, Nr 470/2011, 

Nr 472/2011, Nr 479/2011, Nr 484/2011
, 

4) ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2012 rok – 

 
Nr 5/2012

, 

5) ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2012 r. –
  

Nr 6/2012
, 
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6) ustalenia zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r. –
 Nr 7/2012

, 

7) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

w roku 2011 –
 Nr 8/2012

, 

8) nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego  –
  

Nr 480/2011
, 

9) określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce 

wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, 

Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta –
 Nr 12/2012

, 

10) dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2012 rok do nowego 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce – 
Nr 14/2012

, 

11) dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na 

lata 2012-2018 do nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miasta Kielce–
 Nr 15/2012

, 

12) dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2012 rok 

do nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce – 
Nr 

16/2012
, 

13) dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 

2012 r. do nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Kielce – 
Nr 17/2012

, 

14) dostosowania zbiorczego zestawienia planów finansowych 

dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 

rokdo nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce  – 
Nr 18/2012

, 

15) zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu 

profilaktyki zakażeń: 
a) pneumokokowych  – 

Nr 1/2012
, 

b) meningokokowych – 
Nr 2/2012

, 

16) ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 

terenie Miasta Kielce w 2012 roku – 
Nr 3/2012

, 

17) ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby  

w Domu dla Matki z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 

Kielcach w roku 2012 – 
Nr 4/2012

, 

18) odwołania Koordynatora oraz Komisji Koordynacyjnej 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – 
Nr 485/2011

, 
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19) wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Kielcach na ustalenie zawodu, w którym kształci Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa Nr 6 –
 Nr 465/2011

, 

20) ustalenia czasu pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miasta 

Kielce –
 Nr 473/2011

, 

21) uchylenia zarządzenia Nr 16/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 

18 stycznia 2010 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu 

Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale 

rotacyjne –
 Nr 474/2011

, 

22) powołania Komisji do rozpatrywania wniosków stypendiów za 

osiągnięcie wyników sportowych w 2011 r. –
 Nr 475/2011

, 

23) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 

okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przez organizacje 

pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność  
w zakresie pomocy społecznej –

 Nr 476/2011
, 

24) określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w 

programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Kielce oraz powołania Komisji 

do spraw rozpatrywania składanych w tym zakresie wniosków –
 Nr 

477/2011
, 

25) nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w 

Kielcach przy ulicy Oskara Kolberga –
 Nr 481/2011

, 

26) zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powołania 

Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce –
 Nr 

482/2011
, 

27) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy: 

a) ulicy Hipotecznej – 
Nr 468/2011

,    

b) ulicy Seminaryjskiej – 
Nr 9/2012

, 

c) u zbiegu Al. Solidarności – 
Nr 11/2012

, 

28) przedterminowego rozwiązania umów użytkowania wieczystego 

gruntów położonych w Kielcach, przy ul. Karpackiej – 
Nr 13/2012

, 

II.  3 decyzje i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  
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III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 33 projekty uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

 

Radny Jerzy Pyrek 
Ponieważ 1 stycznia, w Nowy Rok było czytane pismo w Katedrze Księdza 

Proboszcza Kowalskiego, które było skierowane do Pana Prezydenta 

Lubawskiego, chodzi o przebudowę Placu Najświętszej Maryi Panny i okolicy, 

między innymi o sprawę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, dla osób 

starszych. Ja, jeszcze przed rozpoczęciem tej inwestycji jako Pełnomocnik 

Wojewody zabiegałem o to, było spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zbytków, brał w tym udział Dyrektor A. Hajdorowicz. Z tego co pamiętam to 

były trzy propozycje rozwiązań. Na dzień dzisiejszy jest jak jest. Ja nie będę 
tego rozwijał żeby Ci zacni rektorzy nie zeszli z tych obrazów, zwłaszcza mój 

były szef Pan Profesor Sobociński, Rektor tej uczelni. Ja mam inne pytanie, 

myślę, że do tej kwestii będziemy wracać, zwłaszcza ja osobiście będę starał się 
spojrzeć na to dość wnikliwie na proces inwestycyjny. Ponieważ pytałem w 

ramach Komisji Gospodarki Komunalnej Dyrektora Wójcika jako Dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg, jest szefem jednostki, która jest inwestorem, dlaczego 

nie ma takiego podjazdu. Dowiedziałem się, że będzie to robione w formie 

aneksu. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Przepraszam bardzo Panie Jerzy, bardzo proszę dziennikarzy, że jeżeli chcą 
podejmować jakiekolwiek działania, to proszę na zewnątrz, bo przeszkadzacie 

Państwo swojemu koledze. 

 

Radny Jerzy Pyrek 
Ja przechodzę do rzeczy. W ostatnią niedzielę była odpowiedź na to pismo, 

sprawy techniczne i finansowe myślę, że będziemy omawiać przy innej okazji. 

Natomiast ja mam pytanie dlaczego pod pismem, które jest kierowane do Pana 

Prezydenta pospisuje się osoba mnie nieznana, jako Radnemu, jakiś inżynier, ja 

przepraszam nie pamiętam nawet nazwiska. Jest w końcu Pan Prezydent, trzech 

Wiceprezydentów, Sekretarz. Czyżby Panowie wstydzili się tej inwestycji? 

Bardzo proszę powiedzieć kto to jest i dlaczego się w imieniu Pana Prezydenta 

wypowiada. Dziękuję. 
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Pan Prezydent Wojciech Lubawski 

Przepraszam nie zrozumiałem – w piśmie do mnie ktoś się podpisuje, a nie 

powinien się podpisywać? Bo tak zrozumiałem. 

 

Radny Jerzy Pyrek 
Nie. W odpowiedzi na pismo Księdza Proboszcza skierowane do Pana 

Prezydenta podpisuje się jakiś inżynier nie pamiętam kto, na pewno nikt i było 

to czytane po Mszy i na tablicy ogłoszeń to wisi. Pytanie czy mamy jakiegoś 
nowego pełnomocnika Pana Prezydenta? 

 

Pan Prezydent Wojciech Lubawski 

Nie dawałem nikomu takiego upoważnienia i sam się pod takim pismem nie 

podpisywałem. 

 

Radny Jerzy Pyrek 
No to ja nie bardzo rozumiem, skoro jest pismo kierowane do Pana Prezydenta  

i jest to oficjalnie czytane, czyli jest to już dokument upubliczniony.  

I w odpowiedzi na to, chyba, że ktoś kto był w czasie Mszy i słyszał kto 

podpisał. Ja nie bardzo rozumiem, ale ja w takim razie jeszcze raz wrócę do tej 

sprawy z prośbą o wyjaśnienie. 

 

Radny Stanisław Rupniewski 

Kolego Radny Jurku, mam do Ciebie taką prośbę, jeżeli się wypowiadasz, 

zwłaszcza na forum Rady czy w mediach, już Ci zwracałem uwagę, koleżeńską 
uwagę, to waż słowa, bo pojęcie „jakiś inżynier”, siedzieliśmy tu kilka godzin  

i gloryfikowaliśmy inżynierów, a Ty używasz takiego słowa „jakiś inżynier”. 

Podaj z imienia i z nazwiska. Inżynierów jest nas kilku i na tej sali również. 
 

Radny Jerzy Pyrek 

Ja nie wiem kto to jest. Być może to zacna osoba.  Ja nie znam tego człowieka  

i nie pamiętam nawet jego nazwiska i to nie o tę osobę chodzi. Tylko chodzi  

o pewien fakt i to wszystko. Dziękuję. 
 

Do pkt. 6 – 7 

 

Pan Radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Kielce przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 

2011 oraz plan pracy Komisji na rok 2012 (załączone do protokołu). 
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Na koniec wypowiedzi Pan Przewodniczący Rupniewski podziękował 

członkom Komisji w tym, Radnemu Jerzemu Pyrkowi, który w Komisji 

pracował do 27 czerwca 2011 roku. W ocenie Przewodniczącego, mimo iż była 

to pierwsza kadencja Radnego Pyrka, była to praca bardzo rzetelna  

i z zaangażowaniem. Pan Przewodniczący Rupniewski podziękował również 
bardzo serdecznie Pani Elżbiecie Pytel, która de facto była kolejnym 

nieformalnym członkiem Komisji Rewizyjnej, ponieważ od wielu lat w sposób 

profesjonalny obsługuje Komisję, przygotowuje stosowne dokumenty i czasami 

konstruuje nasze wnioski, które padają ustnie.  

 

Radny Jarosław Machnicki 

Chciałbym ponowić wniosek aby Komisja Rewizyjna w jak najszybszym 

terminie zajęła się sprawą kwestii poruszanych w uchwale, którą zdjęliśmy  

z porządku na początku sesji, czyli kwestii Spółki Yu Long Construction. I aby 

w jak najszybszym terminie przedstawiła nam wszelkie możliwe informacje na 

temat tej Spółki, jej działania, itd.. Oczywiście mam świadomość, że nie będzie 

to jakaś głęboka analiza, ale chcielibyśmy chociaż to co jest do ustalenia w 

zakresie Miasta, otrzymać taką wiedzę. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ja myślę, że to nie do Komisji Rewizyjnej powinien być ten wniosek tylko do 

pana Prezydenta żeby przygotował informacje na ten temat, na piśmie. I myślę, 
że to załatwiałoby sprawę, dlatego że Komisja Rewizyjna nie ma możliwości 

wnikania w spółki komunalne. To nie jest kompetencja Rady, przede 

wszystkim, więc mamy relacje wyłącznie z Walnym Zgromadzeniem czyli z 

Panem Prezydentem. Tak to jest w przepisach i nic na to się nie poradzi. Więc 

myślę, że można przyjąć za własny, jako Rady, wniosek o to żeby Pan 

Prezydent przygotował informację na temat tej Spółki na piśmie. Zresztą jest co 

roku przygotowywana informacja dla Komisji Budżetu i  Finansów. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Być może zamiast przygotowania takiej informacji, to Komisja Rewizyjna, 

ponieważ ma przedstawicieli ze wszystkich Klubów, przygotuje do Pana 

Prezydenta zapytania i zagadnienia jakie interesowałyby Radnych. I wtedy na 

tej podstawie Pan Prezydent odpowie na te pytania. Jeżeli taki tryb nie jest 

niezgodne ze Statutem, jeżeli oczywiście Pan Machnicki, zgadza się aby w ten 

sposób wniosek był sformułowany. 
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Radny Jarosław Machnicki 

Zgadzam się.  
 

Do pkt. 8 

 

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. 8. 1 

 

Pan Wojciech Dudzic Dyrektor Wydziału Budżetu UM zarekomendował 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 (z autopoprawką). 
Projekt dokonuje zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce 

w latach 2012-2018, dokonuje zmian w finansowaniu deficytu budżetowego 

oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej, 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. 

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Panie Dyrektorze mamy taką procedurę, że najpierw głosujemy Prognozę 
Finansową, a później zmiany w budżecie. Zakładam, że Prognoza Finansowa, 

która jest zmieniana przy budżecie zakłada zmiany, które głosujemy dopiero 

później. Więc mam pytanie czy z punktu widzenia formalnego byłaby 

przeszkoda abyśmy ustalili, że głosujemy najpierw budżet, który wprowadza 

zmiany, a później WPF.  
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Niestety, Pani Radna, procedura nie przewiduje tego. Koleżanki i Koledzy  

z Platformy Obywatelskiej ustalili w ustawie o finansach publicznych, że 

pierwszy jest zawsze WPF, a dopiero po tym jest głosowany budżet. Dlatego 

jest to wprowadzone od tej kadencji, że WPF jest pierwszy, a budżet później.  

 

Radny Robert Siejka 

Jak to się stało, że Koleżanki i Koledzy z Platformy to uchwalili? Mnie się 
wydawało, że to Parlament uchwalił.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ma Pan rację, że Parlament uchwalił, tylko że większość w Parlamencie było 

koalicji rządzącej PO i PSL, wtedy kiedy była zmiana w ustawie o finansach 

publicznych. Ja się oczywiście przejęzyczyłem mówiąc o Platformie myślę  
o PSL i odwrotnie. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 15 

Przeciw  - 1 

Wstrzymało się - 9 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/450/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012 – 2018. 

 

Do pkt. 8. 2 

 

Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2012 rok (z autopoprawką), jako pierwszy uwagę zgłosił  

Pan Radny Dariusz Kozak 

Wprowadzamy w tym całym projekcie, jest taka znaczna kwota 4 157 526 zł z 

tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym. Proponujemy w dużej mierze przeznaczyć środki z tej nadwyżki na 

zadanie pn.”Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
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Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego”. To jest bardzo duża kwota – 3 671 363 zł. 

Uzasadnienie jest takie: „W związku z pogarszającym się stanem zdrowia 

mieszkańców Miasta oraz pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 

zachodzi konieczność wcześniejszego uruchomienia Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego. Wobec powyższego proponuje się przeniesienie realizacji ww. 

zadania z roku 2013 na rok 2012”. I tu pierwsze z moich pytań – dlaczego 

wystąpiła tak nagła potrzeba utworzenia tego ZOL-u przy DPS na ul. 

Jagiellońskiej, czy nie możemy w inny sposób zagospodarować tej nadwyżki? 

Bo przypomnę, że między innymi na sesji budżetowej część Radnych składała 

wnioski do budżetu na rok 2012 i zostały one odrzucone. Oraz pragnę 
przypomnieć, że podwyższyliśmy podatki od nieruchomości. Stąd moje 

wątpliwości co do tego projektu. 

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

Sytuacja jest taka, że w DPS-ach połowa pensjonariuszy spełnia warunki do 

tego żeby być traktowany jako pacjent ZOL. W przypadku kiedy jest pacjentem 

ZOL, przy kontrakcie z NFZ, jest szansa żebyśmy w 100 % mieli przez państwo 

finansowane to przedsięwzięcie. Dzisiaj Ci leżący wszyscy w DPS-ach, 

zapraszam do wizyty, to zobaczycie ile tam leży tych pacjentów, w zasadzie  

w większości są na naszym garnuszku, dlatego, że zabieramy część emerytury, 

ale to są jakieś śladowe ilości, a dziś utrzymanie takiego gościa kosztuje około 

16 tys. zł. I to wszystko jest w ciężarem Miasta. Dlatego to w sposób 

dramatyczny rośnie , nie możemy czekać, musimy spełnić wszystkie warunki do 

tego żeby można było zarejestrować ZOL i przenieść ten ciężar na garnuszek 

państwa. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

W uzasadnieniu jest: „ W związku z pogarszającym się stanem zdrowia 

mieszkańców Miasta… oraz pensjonariuszy”. Że pensjonariuszy, to rozumiem, 

bo Komisja tam była, wprawdzie beze mnie, ale tam składaliśmy sobie życzenia. 

Pytanie jest takie: na jakiej podstawie wyciąga się wnioski, że zdrowie Kielczan 

ulega pogorszeniu, to po pierwsze. Po drugie dlaczego tak ważna uchwała, taki 

element nie był przekazany pod procedowanie Komisji, w skrócie, powiem 

Zdrowia, którą kieruję. A po trzecie chciałem wszystkich Państwa 

poinformować, że utworzenie takiego ZOL i czekanie na kontrakt z NFZ, to jest 

pisanie patykiem na wodzie. NFZ może uznać, że nie jest potrzebna większa 
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ilość miejsc w ZOL-ach, może stwierdzić, że jest potrzeba zakupu innych 

świadczeń, o ile będzie miał większe środki na to. Po czwarte przypominam, że 

Miasto Kielce utworzyło już ZOL w byłym Szpitalu Miejskim, obecnie 

prywatnym. I po piąte, z tego co wiem, rozmawiałem z Panem Marszałkiem 

Świerczem i potwierdzi to pewnie Pan Dyrektor Gierada, który dysponuje już 
pozwoleniem na budowę kolejne go ZOL-u. W moim mniemaniu wydanie takiej 

kwoty bez zabezpieczeni a środków z NFZ, bez promesy chociażby, o ile NFZ 

wyda taką promesę jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

W części dotyczącej spraw organizacyjnych dwie rzeczy. Po pierwsze Komisja 

nie jest Zdrowia, tylko Komisja jest Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia. Ale, proszę Państwa, w skrócie się mówi i w skrócie się również 
później pisze. Natomiast cała gama spraw która jest przedmiotem obrad tej 

Komisji nie dotyczy stricte zdrowia. Część tak, ale nie wszystko. Większość 
spraw, które są w kompetencjach tej Komisji nie dotyczy zdrowia tylko spraw 

społecznych i rodziny. Niekoniecznie to jest zdrowia. Dlatego pozwalam sobie 

na tę uwagę ponieważ dość często jest mówione w skrócie Komisja Zdrowia,  

a tak nie jest. I druga rzecz, wszystkie uchwały w określonym trybie  

i w określonym czasie są przekazywane Radnym i Radni każdej Komisji mogą 
procedować i opiniować wszystkie uchwały, które są. Nie ma tutaj żadnych 

wyjątków. Zresztą praktyka pokazuje, że na przykład Komisja Budżetu  

i Finansów jak chce to proceduje nad uchwałami związanymi  

z nieruchomościami, które są akurat w gestii Komisji Komunalnej, bo tak chce. 

Wiec proszę bardzo za każdym razem jak Komisja Rodziny, Spraw Społecznych 

i Ochrony Zdrowia chce procedować nad częściami uchwały budżetowej, to też 
ma prawo i może. Tyle w odpowiedzi dotyczącej tych dwóch spraw.  

 

Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 

Oczywiście bardzo Panie Przewodniczący przepraszam za ten skrót myślowy, 

ale szanując czas nas wszystkich zrobiłem to dlatego. Przepraszam, to się 
oczywiście więcej nie powtórzy. Natomiast co do meritum, myśmy już 
rozmawiali o sporze i o tym jak to Statut reguluje jeżeli chodzi o przekazywanie 

uchwał do odpowiednich Komisji i Pan Przewodniczący, przynajmniej mnie nie 

przekonał, że to Komisja powinna szukać uchwał. Nie. To Pan powinien 

uchwały przekazywać do wszystkich Komisji, które w jakikolwiek sposób są 
merytorycznie zaangażowane w dany problem. Po drugie odnoszę wrażenie, 
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ponieważ to nie jest już pierwsza sytuacja kiedy bardzo ważne tematy dla 

zdrowia Kielczan są pomijane i nie uzyskuje się opinii merytorycznej Komisji. 

To już nie jest pierwszy raz. Myślę, że Miasto wykazało się tutaj akurat 

niekompetencją jeżeli nie uzyskało chociażby porady ludzi, którzy od wielu lat, 

kilkunastu lat kontraktują najpierw z Kasą Chorych, a później z Narodowym 

Funduszem Zdrowia świadczenia zdrowotne. Powtarzam jeszcze raz bardzo 

stanowczo – bez promesy z NFZ te pieniądze będą wyrzucone w błoto. Dziękuję 
 

Radna Katarzyna Zapała 

Panie Dyrektorze mam takie pytanie ponieważ zaistniałe oszczędności ponad 4 

mln zł, oszczędności, które wynikają z obsługi bankowej. My przez ostatnie 

półtora miesiąca czy nawet dwa miesiące ostatnie 2011 roku panicznie 

poszukiwaliśmy 4 milionów. Proszę mi powiedzieć, w którym momencie 

Państwo wiedzieliście już o tym, że takie oszczędności pojawią się przy 

obsłudze bankowej?  

 

Dyrektor Wojciech Dudzic 

Szanowna Pani Radna , to nie są oszczędności z obsługi bankowej, to są wolne 

środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu kredytów i pożyczek. 

Proszę sobie wyobrazić, że budżet Miasta, w tym dochody bieżące są tak 

ruchome, jak chciałbym żeby moje finanse takie nie były. W moim Wydziale 

robimy rachunek przepływów pieniężnych tygodniowy, miesięczny, kwartalny  

i roczny. I jak Pani doskonale wie duży udział w dochodach bieżących mają 
między innymi dochody z tytułu udziału w podatku PIT. Dzwonimy do Ministra 

Finansów celem zapewnienia tych bieżących przepływów w okresie tygodnia, 

ile przyjdzie nam tych udziałów. Dwa dni przed wpływem tych udziałów 

Minister Finansów nie potrafi nam powiedzieć ile tych środków będzie. Na 

dzień tworzenia budżetu robimy taką symulację i analizę jak najbardziej 

wiarygodną, ile może być. Wyszacowaliśmy ich na 25 mln zł. Po zakończeniu 

roku okazało się, że ich jest więcej. Stąd dodatkowe wolne środki.  

 

Prezydent Wojciech Lubawski 

Ja się ustosunkuję do tego co powiedział Pan Radny Wielgus. Po pierwsze 

jesteśmy oczywiście po rozmowach z NFZ. Po drugie oczywiście nie mamy 

promesy, bo nie możemy jej w tej chwili mieć. Za to wiemy o potrzebach. 

Ponadto musimy mieć świadomość, że ta inwestycja podnosi standard przede 

wszystkim, oczywiści są tam pewne izby, których do tej pory nie ma, ale one  
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i tak przy tym charakterze tego obiektu, bo one są potrzebne. Także to nie jest 

wyrzucanie pieniędzy w błoto. Poza tym wydaje mi się, że mało 

prawdopodobne jest wybudowanie jeszcze jednego Szpitala w tym Mieście. 

Jeżeli tak, to bardzo chętnie oddamy tych ludzi, którzy leżą pod opiekę nowemu 

podmiotowi. To jest oczywiste, ale to nastąpi za kilka lat, a my możemy już  
w tym roku mieć rzeczywiste oszczędności z tego powodu. I odpowiem Pani 

Katarzynie Zapale – myśmy szukali pieniędzy w innym pudełeczku. Myśmy 

szukali pieniędzy w bieżących wydatkach i dochodach. Za to proszę zwrócić 
uwagę, że ta nadwyżka jest skierowana na wydatki majątkowe.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

W tzw. międzyczasie sięgnąłem do Statutu i chciałem przeczytać Panu 

Radnemu Wielgusowi: „O terminie sesji zawiadamia się Radnych na 7 dni przed 

terminem jej odbycia załączając porządek obrad i przedkładając projekty 

uchwały oraz materiały będące przedmiotem obrad.” Tyle jest obowiązku 

Przewodniczącego wobec każdego Radnego. Natomiast nigdzie nie znajdzie Pan 

w Statucie że ja mam obowiązek przekazywać Komisji specjalnie wszystkie 

projekty uchwał. Zakres obowiązków każdej Komisji jest zapisany w uchwale 

kompetencyjnej, którą Wysoka Rada uchwaliła. Jeżeli Wysoka Rada uchwaliła, 

która Komisja czym się zajmuje to te sprawy odbijają się potem w planie pracy. 

Jeżeli w planie pracy jest przewidziane opiniowanie projektów uchwał, to które 

projekty uchwał będą Państwo opiniować to jest wasza kompetencja, a nie moja. 

Chyba, że chcecie dać mi taką kompetencję, że ja będę ex katedra mówił, które 

projekty uchwał, która Komisja będzie opiniować. Myślę, że to by było 

ograniczenie praw Komisji. 

 

Radny Dariusz Kozak 

Składam wniosek o 10 minut przerwy. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Wznawiam sesję Rady Miasta Kielce po przerwie. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 

Panie Przewodniczący, Drogi Tomku, art. 65, pkt. 3 Statutu „Projekt uchwały 

odpowiadający wymogom zawartym w § 64 powinien być przekazany do 

Przewodniczącego w celu zaopiniowania go przez Komisje i umieszczenia 

odpowiedniego punktu w porządku sesji”. Na jakiej podstawie, w takim razie, 
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na ostatnim posiedzeniu Komisji otrzymaliśmy do zaopiniowania dwie 

uchwały? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

To jest inicjatywa uchwałodawcza Radnych, a nie Pana Prezydenta. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus – ad vocem 

To na jakiej podstawie Komisje dostają uchwały do zaopiniowania, kto kieruje? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Sami Radni dostają wszystkie uchwały i Komisja podejmuje decyzję, które 

uchwały są przez nich opiniowane, w oparciu o uchwałę kompetencyjną. Co do 

tego nie mam cienia wątpliwości, a jeżeli są jakieś to poproszę na piśmie  

o opinię prawną. 
Przechodzimy do głosowania. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 12 

Przeciw  - 13 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce odrzuciła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Mamy w tej chwili pat legislacyjny, dlatego że uchwała dotycząca WPF, która 

uwzględniała wszystkie zmiany w budżecie została uchwalona, natomiast 

poprawki w budżecie zostały odrzucone. Będziemy prawdopodobnie gościć 
Regionalną Izbę Obrachunkową w takiej sytuacji. 

 

Do pkt. 8. 3 

 

Pan Dyrektor Wojciech Dudzic 

W związku z tym, że uchwała budżetowa nie przeszła, a zmiany w tej uchwale 

są również zapisane, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
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zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 

 

Wniosek poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 23 

Przeciw  - 2 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce wycofała z porządku obrad projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Jeżeli można, proszę zapisać w protokole mój głos „za”, ponieważ ten głos jest 

wynikiem pomyłki. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Według Statutu musi być uzasadniony wniosek o reasumpcję głosowania. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

To proszę o reasumpcję głosowania. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Proszę sobie sprawdzić jaki jest tryb o reasumpcję głosowania. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Dobrze, wycofuję mój wniosek 

 

Do pkt. 8.4 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej Nr 29 w Kielcach. 

Szkoła ta mieści się w budynku, który nie jest na obecne czasy obiektem 

spełniającym funkcje szkoły. Posiada jedynie 5 niewielkich sal lekcyjnych, nie 
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ma sali gimnastycznej, nie ma stołówki. W bieżącym roku szkolnym zapisanych 

zostało 48 uczniów w czterech oddziałach, w tym siedmioro w zerówce. Nauka 

odbywa się w klasach łączonych: druga z trzecią, co na obecne czasy jest rzeczą 
dziwną. Brak jest uczniów z rocznika klasy piątej. Spośród 105 uczniów, którzy 

zamieszkują w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 29 uczęszcza jedynie 35 

dzieci. Pozostali uczniowie uczęszczają do wybranych przez siebie szkól 

zarówno na terenie Miasta Kielce, jak i w innych miejscowościach. Powyższe 

uwarunkowania skłoniły nas do tego, a nie innego kroku, czyli przedstawienia 

projektu uchwały. Uczniowie ci, gdyby zamiar był pozytywnie zaakceptowany, 

byliby przeniesieni do Szkoły Nr 23 na ul. Łanowej, która wchodzi w skład 

Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 11. W tej szkole jest aktualnie tylko 203 

uczniów w dziesięciu oddziałach. Komisja Edukacji i Sportu obejrzała budynek 

na ul. Łanowej. Jest to budynek dobrze utrzymany, który spełnia warunki dla 

dużo większej liczby dzieci, które uczęszczałyby do tej Szkoły. Poza tym dane 

demograficzne wskazują, że w najbliższych latach utrzymywać się będzie 

bardzo podobny stan organizacyjny. Od siebie dodam, iż przejście uczniów z tak 

mało licznych klas do klas gimnazjalnych, które są dużo, dużo większe nie 

zawsze sprzyja ich adaptacji i normalnemu przejściu do Gimnazjum, które jest 

całkiem inną placówką. Dodam także, iż pełną dokumentację dotyczącą 
demografii, wędrowania dzieciaków z tego obwodu szkolnego do innych szkół 

przedstawiłem wszystkim Radnym Rady Miasta Kielce. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ponieważ Komisja Edukacji dopiero dziś obradowała na ten temat chciałbym 

zapytać Przewodniczącego jaka jest opinia Komisji w tej sprawie. 

 

Radny Jarosław Machnicki Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu 

Opinia Komisji jest negatywna.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Radna Renata Wicha 

W imieniu Pani Senator RP Beaty Gosiewskiej chciałabym odczytać list do 

Wysokiej Rady: 

„Szanowni Państwo, 

W dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2012 roku na sesji Rady Miasta Kielce 

ma zapaść bardzo ważna decyzja o wymiarze edukacyjne - wychowawczym. 

Decyzja dotycząca dalszych losów Szkoły Podstawowej nr 29 w Kielcach, 

mieszczącej się przy ulicy Posłowickiej 98. 
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Mając szczególnie na względzie dalsze losy wyżej wymienionej szkoły - 

placówki krzewiącej w młodym pokoleniu najważniejsze wartości – poznawcze 

i edukacyjne; niezmiernie żałuję, że nie mogę wziąć udziału w obradach sesji 

Rady Miasta Kielce, gdyż zgodnie z obowiązkami i powinnościami 

wynikającymi ze sprawowania mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, 

dane jest mi w tymże dniu skoncentrować się na pracy w Parlamencie. Jednakże, 

niech mi dane będzie zwrócić się do Państwa w formie listu z prośbą w 

powyższej sprawie. 

Szanowni Państwo, Radni Rady Miasta Kielce, 

Od kilku dni trwa bardzo ożywiona, bardzo ważna dyskusja na temat 

dalszych losów Szkoły Podstawowej nr 29. Sprawa jest na tyle poważna, że nad 

wyżej wymienioną placówką edukacyjne - wychowawczą wisi widmo 

likwidacji. 

W obronie szkoły stanęli zgodnie rodzice uczniów i kadra pedagogiczna. 

Stanęli wszyscy mieszkańcy Posłowie i okolicy. I nie wolno tych głosów 

zbagatelizować, uznać za nieistniejące. 

Pozwalam sobie skierować do Państwa następujące zapytanie: „Czy 

rzeczywiście likwidacja Szkoły Podstawowej nr 29, to jedyne i najlepsze 

rozwiązanie?” 

Zadaję to pytanie, nie bez przyczyny. I nie bez przyczyny kieruję te 

pytania właśnie do Państwa - Szanowni Radni Rady Miasta Kielce. 

To właśnie podczas sesji Rady Miasta Kielce ma zostać wypracowana 

odpowiedź w powyższym temacie. To właśnie drogą głosowania, zdecydujecie 

Państwo o dalszych losach Szkoły Podstawowej nr 29. 

 Mając na względzie dalsze losy Szkoły Podstawowej nr 29, która jest 

swego rodzaju centrum edukacyjne - kulturalnym Posłowic, miejscem 

niezmiernie ważnym dla mieszkańców, miejscem znaczącym na mapie 

oświatowej Naszego Miasta, Naszego Powiatu, Naszego Województwa, za 

pośrednictwem listu zwracam się do Państwa ze szczególną prośbą o 

powiedzenie stanowczego „nie” dla projektu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 

29. 

Szanowni Państwo, Radni Rady Miasta Kielce, 

Dla danej społeczności szkoła, jest nie tylko i wyłącznie miejscem, gdzie 

młodzi ludzie zdobywają wiedzę także niezmiernie ważną do właściwego 

funkcjonowania i rozwoju w dorosłym świecie. To swego rodzaju wizytówka 

danej społeczności, to jej duma. To symbol dziedzictwa kulturowego i 

materialnego naszych przodków. To miejsce, gdzie krzewiony jest patriotyzm, 
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w tym patriotyzm lokalny. To skarbnica najpiękniejszych wartości. Teraz, gdy 

współczesny świat staje się coraz bardziej złożony i funkcjonowanie w nim 

musi opierać się na przestrzeganiu zasad etycznych, to właśnie szkoła musi być 
ich ostoją i wzorcem. I tak wielkiej wartości nie wolno odbierać żadnej ze 

społeczności. 

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o potraktowanie powyższego 

tematu z bardzo szczególnym wyczuciem i rozwagą, podczas głosowania w 

kwestii dalszych losów Szkoły Podstawowej nr 29. 

Z poważaniem Senator RP Beata Gosiewska.” 

 

Radna Joanna Winiarska 

Problem, który pojawił się na ul. Posłowickiej powstał na skutek dyskryminacji 

rozwojowej peryferyjnych dzielnic Kielc. Są one niedoinwestowane. Szkoła ta 

w tym momencie urasta to rangi symbolu. To kolejny element, który 

dyskryminuje mieszkańców tamtej dzielnicy. Co więcej, nasuwa się pytanie czy 

likwidacja szkoły nie jest to pozorna oszczędność, ponieważ po likwidacji 

szkoły dojdą koszty dojazdów dzieci do innych szkół, dojdą koszty powołania  

i utrzymania świetlicy. Przy okazji chciałam też zapytać czy jest taka kalkulacja. 

Na zakończenie pragnę powiedzieć, że dla mnie, dla Radnej, która reprezentuje 

okręg, którego dotyczy ten problem, najważniejsze jest aby reprezentować 
potrzeby mieszkańców. Dlatego ja jestem przeciwna likwidacji Szkoły na ul. 

Posłowickiej. A Radnych proszę o rozwagę zanim podejmą tak ważną decyzję. 
Dziękuję. 
 

Radny Jan Gierada 

Słuchając tego listu Pani Senator odniosłem wrażenie jakby chodziło  

o likwidację Klasztoru w Częstochowie co najmniej. Zdaję sobie sprawę jako 

doświadczony człowiek, jako wieloletni nauczyciel, że każda likwidacja 

jakiegoś podmiotu szkolnego będzie budzić kontrowersje i wcale się nie dziwię 
ludziom, którzy przywykli do tej Szkoły, przywykli do pewnych zwyczajów, 

mają wypracowane zdanie na ten temat. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli 

dzisiaj w 5 klasie nie ma w ogóle uczniów to znaczy, że w następnym  roku  6 

klasy nie będzie. Tak samo i w zerówce. Więc będziemy mieli zamiast 48 dzieci 

trzydzieści parę. I tak metodą kolejnych przybliżeń, jest taka metoda 

w matematyce, ta szkoła sama zostanie zlikwidowana. Nie można tego 

postrzegać w ten sposób, że to Panu Prezydentowi zachciewa się likwidacji, nie 

o to chodzi. Ten budynek może być  wykorzystany, a takie są przymiarki, na 
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Klub Seniora. Zapytałem Pana Prezydenta dzisiaj czy ktoś straci pracę? Nikt nie 

traci pracy. Jeżeli dzieci mają dużo lepsze warunki, poza jakimkolwiek sporem, 

byłem w tej Szkole parę lat temu, nawet jakiś komputer tam ofiarowałem, ale 

nie o to chodzi, jeżeli dzieci mają świetlicę, mają stołówkę, mają 
nieporównywalne warunki jak są w tej chwili, to czego my się obawiamy? Ja się 
naprawdę dziwię rodzicom, że mimo iż tylko 35 dzieci na ponad 100 uczęszcza 

do tej Szkoły, idą do lepszych warunków, ze starego trabanta przesiadam się do 

nowego mercedesa, no to jaki to jest interes dla ucznia? Nie chodzi tylko o 

finanse. Szkoła jest na pierwszym miejscu w wykresie, która generuje koszty w 

stosunku do innych szkół o 6 tys. zł większe, bo 90% szkół ma 8 tys. zł na 

ucznia, a tu jest ponad 14. Więc jaki jest sens utrzymywania czegoś, co już 
dawno powinno być rozstrzygnięte na korzyść tych dzieci. Podejmując 

jakąkolwiek decyzję, że zostawiamy tę szkołę, a z kuluarów widzę, że tak się 
stanie, ja nad tym ubolewam, robimy krzywdę dzieciom. Nie rodzicom tylko 

dzieciom. Nie można podawać w prasie takich rzeczy, że tu są bardzo dobrzy 

nauczyciele, wybitne jednostki, itd..To co, tam w Dyminach debile uczą? 

Przecież nie, tam też ludzie są na wysokim poziomie, dobra to jest Szkoła, 

sprawdzona, a zresztą nauczyciele z Posłowic zabrali by etaty w tej szkole  

w Dyminach i mieliby możliwość uczenia swoich dzieci. Nie można 

dyskryminować kogoś, że tam naszym dzieciom to będzie gorzej. Ja gdybym 

mieszkał w Posłowicach i miał dziecko na pewno bym wolał posłać do Szkoły, 

która ma warunki lokalowe, jest świetlica,  i stołówka, i sala gimnastyczna. Tu 

nie ma nic i nie będzie. Oczywiście rachunek ekonomiczny musi odgrywać 
również rolę. Nie jest tak, że nie ma to żadnego znaczenia. Wiemy jak dopinamy 

budżet, że podwyższamy podatki i inne opłaty, że w tym budżecie związać jakoś 
koniec z końcem będzie coraz trudniej. A tu wszyscy się upierają. Radni pewnie 

liczą na to, że pójdą za populizmem, zostawimy szkołę, bo za trzy lata wybory, 

to wszyscy dostaną. A tam z Posłowic mało kto na wybory chodzi. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ja na początku chciałbym się jednak stanowczo sprzeciwić brutalizacji języka, 

który od dłuższego czasu następuje podczas naszych obrad. Bardzo bym 

sugerował. Ja rozumiem tutaj pewną swadę w wypowiedziach niektórych z nas, 

każdy ma swój intelekt, każdy ma swój charakter. Natomiast bardzo bym prosił 

żebyśmy tego języka nie brutalizowali. To jest moja pierwsza prośba. Natomiast 

przechodząc do meritum sprawy. Ja nie jestem specjalistą z zakresu edukacji 

natomiast dostrzegam w tej szkole coś więcej niż tylko placówkę edukacyjną. 
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Charakter tej dzielnicy, ja nie jestem Radnym z tamtej dzielnicy, ale znam dosyć 
dobrze te tereny, jest taki, że ona poza funkcją edukacyjną pełni również  
w pewnej mierze funkcję kulturotwórczą, dlatego że jest to jedyne miejsce gdzie 

mieszkańcy Posłowic mogą w jakiejkolwiek formie organizować spotkania,  

w tym budynku. I Państwo doskonale o tym wiedzą. Oczywiście, że z punktu 

widzenia ekonomicznego utrzymanie tej Szkoły jest nierentowne, tylko ja zadaję 
sobie jedno pytanie czy rentowne będzie z punktu widzenia społecznego 

likwidowanie tej Szkoły i próba zainstalowania tam placówki, której moim 

zdaniem charakter tego miejsca, tej dzielnicy nie uzasadnia. To nie jest duże 

miasto, że ktoś do tego Klubu Seniora pójdzie, czy centrum miasta, tylko to jest 

specyficzna dzielnica. Tam nie ma blokowisk, tam są domy jednorodzinne  

i każdy na swój dom seniora wśród własnej rodziny. Ja mam taką sugestię, 
wiem, że są tu państwo z Posłowic, z ulicy Posłowickiej, przepraszam, więc 

moja sugestia jest następująca: wstrzymajmy się z tą decyzją o likwidacji tej 

Szkoły, to nie są znowu takie nakłady, myślę, że dołożymy do tego interesu, już 
traktując to przez pryzmat rachunku ekonomicznego, około 100 tys. zł. przez ten 

rok. Dajmy tej społeczności lokalnej udowodnić nam jako Radnym, jako 

urzędnikom, że oni naprawdę będą zabiegać i zrobią wszystko żeby tę placówkę 
utrzymać. Być może przez ten rok uda im się stworzyć jakiś byt prawny, który 

za rok, na przykład, będzie mógł przystąpić do prowadzenia tej placówki. Ale 

dajmy im na to szansę. Myślę, że przez to budżet Miasta jakoś szczególnie nie 

ucierpi, a na pewno nasze najbliższe sesje będą wskazywać na to, że mamy 

gdzie te pieniądze oszczędzać. Może to jest jakieś rozwiązanie? Po prostu dajmy 

im udowodnić nam, że im naprawdę na tej Szkole zależy. Bo ja nie posądzam 

tutaj Pana Prezydenta o jakieś złe intencje, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 

budżet, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za logikę działań, również w sferze 

edukacyjnej. Ale odłóżmy tę sprawę na rok, nie na dłużej, żeby Państwo 

mieszkańcy też dobrze się wsłuchali w mój głos, nie ad calendas graecas, tylko 

na rok czasu żebyśmy się zastanowili czy w jakiś sposób można wspomóc 

Państwa lokalne działania, aby Państwo przejęli na siebie pewne obowiązki 

związane z tym, czego państwo się teraz od nas domagają. Taka jest moja 

sugestia, każdy będzie głosował tak, jak będzie uważał, ale może warto jest nad 

tym się zastanowić.  
 

Radna Regina Zapała 

Przed chwilą Mariusz powiedział: dajmy szansę. No, proszę Państwa, ta szansa 

była 11 lat temu. 11 lat temu Szkoła była do likwidacji, jak również Szkoła  
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w Niewachlowie, która została przeniesiona na Ślichowice. Wówczas w szkole 

w Posłowicach było około 200 uczniów, natomiast w Niewachlowie ponad 300. 

Byłam przeciwna wtedy. Byłam przeciwko likwidacji Szkoły Nr 29 i przeciwko 

przeniesieniu Szkoły z Niewachlowa na Ślichowice. Nawet organizowałam 

rodziców, zbieraliśmy podpisy. I muszę powiedzieć, że byłam ogromnie 

zaskoczona ponieważ przeprowadziłam wiele rozmów, przede wszystkim  

z rodzicami, którzy mają dzieci nawet teraz, zwłaszcza teraz, ale przez całe lata 

pilotowałam to, bo byłam cały czas zaangażowana, i o dziwo rodzice, którzy 

mają dzieci nie są niezadowoleni. Nawet niedawno, dosłownie kilka dni temu 

miałam okazję rozmawiać z Panią, która wówczas była w tym Komitecie 

przeciwko przenoszeniu tej Szkoły, a dzisiaj jest Babcią wnuczki, uczącej się na 

Ślichowicach. Pytałam się no i jak, a Ona mówi: No wie Pani moja córka to jest 

zadowolona. Jest zorganizowany dowóz do tej szkoły, zaznaczę, że z ul. 

Kruszelnickiego do Ślichowic jest blisko 10 kilometrów, autobus jest zawsze  

z opieką, więc mówią mi młode mamy, że doprowadzają dzieci do przystanku, 

autobus jest o czasie, dziecko wchodzi, o czasie go odbierają. Dla rodziców, 

mówię to z własnego doświadczenia jako Radna z tego okręgu, okazuje się, że 

nie jest istotne czy ta Szkoła jest w Niewachlowie czy na Ślichowicach. Dla nich 

jest ważne, że są duże ładne sale, że są organizowane zajęcia pozalekcyjne, że 

jest sala gimnastyczna. Są zadowoleni. Więc patrząc z tej perspektywy i z tego 

własnego doświadczenia ja nie znajduję dzisiaj jakiś szczególnych 

przeciwwskazań żeby tę Szkołę przenieść, te dzieci. Tych dzieci jest 35 z tego 

okręgu. To nie jest bagatela. Dlaczego 75 jest spoza obwodu? Jest jakaś 
przyczyna. Po drugie Szkoła, która jest właściwie po drugiej stronie ulicy, 

Szkoła Nr 23 na ul. Łanowej jest rzeczywiście Szkołą na miarę dzisiejszych 

czasów. Rozumiem, że jest to opór rodziców, bo na pewno zawsze taki opór 

będzie. Byłam przeciwko przeniesieniu SP nr 7 do Zespołu Szkół i połączenia  

z Gimnazjum. Rozmawiałam teraz z rodzicami i właściwie nie widzę tam 

oporów. Wiec to, co się dzisiaj wydaje takie dramatyczne, okazuje się, że  

z perspektywy czasu nie jest takie istotne. Jaka krzywda tym dzieciom będzie 

się tam działa? Będą mieć lepsze warunki i oczywiście mówimy cały czas  

o tym, że będzie zorganizowany dowóz. Trzeba się zastanowić czy jest sens 

jeszcze dalej utrzymywać klasy łączone. Miasto wojewódzkie, malutka szkółka, 

a całkiem niedaleko ładna, dobrze wyposażona Szkoła. Dziękuję. 
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Przewodniczący Jarosław Machnicki 

Chciałem nawiązać do wypowiedzi Radnego Mariusza Goraja. Zgadzam się, 
dajmy rok czasu, ale nie przede wszystkim temu środowisku i tej szkole, tylko 

dajmy rok czasu Miastu, aby wykazało się, że interesuje się tą częścią Kielc. Na 

spotkaniach z mieszkańcami, szkoda, że nie było władz Miasta, bo mogłyby 

zripostować, odpowiedzieć, albo też przyjąć pewne informacje. Naprawdę  
w pewnych momentach wstydziłem się, bo nie potrafiłem powiedzieć dlaczego 

jakaś tam korespondencja z Miastem, czy odpowiedź na korespondencję trwa 

pół roku i jeszcze jej nie ma. Może to nie jest prawda, ale w jakiejś tam dyskusji 

gdyby byli przedstawiciele Miasta można by było uzyskać jakąś informację. 
Czyli to społeczeństwo czegoś chce, to społeczeństwo jakby przestało już 
czekać na jakieś obietnice, a może obietnice, których nie ma, i warto by było 

żeby ten rok czasu poświecić na to, żeby także z tą częścią Miasta porozmawiać 
i przedstawić takie realne plany dla tej dzielnicy na najbliższych kilka lat. Może 

zacząć od tych kwestii, które są podnoszone tam jak druga strefa zabudowy czy 

jakieś inne rzeczy. Po prostu myślę, drogi Mariuszu, że rok czasu tak, ale też rok 

czasu dla władz Miasta aby porozmawiać z tymi ludźmi, aby coś 
wynegocjować, aby jakaś debata publiczna przyniosła pozytywny efekt. Bo 

naprawdę ci ludzie są dzisiaj zdeterminowani i nie bardzo utożsamiają się z tym 

Miastem.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Sprostuję tylko, że na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami był zarówno Pan 

Prezydent Sygut jak i Pan Dyrektor Tomala. 

 

Radny Jarosław Machnicki 

Tak, ale to było spotkanie Komisji dotyczące Szkoły. A tam cały czas była 

jakby próba pójścia w jeden kanał zarówno w rozmowie z mieszkańcami jak  

i w rozmowie z przedstawicielami Komisji, czy Pan Prezydent Sygut też miał 

wypowiedzi, które szły troszkę dalej. I prosiliśmy o to, aby jednak rozmawiać  
o Szkole w tym miejscu, a nie o problemach tej dzielnicy. A teraz mówię tutaj, 

że warto by ten rok oddać nie tylko dla Szkoły, ale także dla dzielnicy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Radna Katarzyna Zapała 

Panie Dyrektorze mam pytanie, ponieważ rozmawiamy o tym co się stanie  

z dziećmi czyli propozycja przeniesienia do innej Szkoły. Natomiast mnie 

interesują takie kwestie: przede wszystkim jakie są plany co do budynku, bo 



56 

 

tutaj słyszę o pewnym zrobieniu czegoś dla osób starszych z tego terenu. 

Osobiście teraz nie będę się odnosić do tego pomysłu, natomiast chcę żebyśmy 

sprecyzowali czy faktycznie są takie pomysły, bo w uzasadnieniu tego nie ma. 

Poza tym chciałabym również, bo nie wątpię, że Państwo macie to również 
przygotowane, zobaczyć analizę kosztów funkcjonowania tej Szkoły przez rok 

oraz kosztów, które my jako Miasto będziemy wykładali na funkcjonowanie tej 

nowej jednostki, która ma niby tam powstać oraz na dowożenie dzieci do 

Szkoły, do której jest propozycja przeniesienia. Interesuje mnie porównanie  

i bilans tych dwóch sytuacji czyli tej istniejącej i tej, która będzie jeśli 
zaakceptujemy tę uchwałę. 
 

Radna Joanna Winiarska 

Podzielam opinię Kolegi Jarka w 100 %. A co do wypowiedzi Koleżanki 

Reginy chciałam powiedzieć, że mimo, iż tam nie mają sali gimnastycznej 

zajęcia się odbywają i to w dobrych warunkach, a co więcej zajęcia 

pozalekcyjne też tam mają miejsce na przykład jeżeli chodzi o zajęcia taneczne. 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala 

Chciałem odpowiedzieć Pani Katarzynie Zapale jeżeli chodzi o propozycje 

gdyby budynek został przez Szkołę opuszczony. Ta deklaracja była ze strony 

Pana Prezydenta Syguta na spotkaniu poniedziałkowym i ją podtrzymuję, iż 
gdyby była akceptacja tego projektu uchwały wówczas spotykamy się ze 

środowiskiem i proponujemy to, co dla środowiska jest bardzo ważne: czy to ma 

być Klub Seniora czy świetlica środowiskowa, czy propozycje dodatkowe. 

Jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy. I Państwo doskonale wiecie, że 

nauczeni poprzednimi ruchami w sieci szkół, ja tu myślę o ul. Wikaryjskiej  

i Słowiku, nie zostawiliśmy żadnego budynku na zmarnowanie. Są świetne 

projekty robione w tych miejscach przeze mnie wymienionych i mam nadzieję, 
że tu analogicznie gdyż potwierdzają to wcześniejsze decyzje. Co do kosztów, 

Pani Katarzyno, jest to około 610 tys. zł na ten rok jeśli chodzi o utrzymanie 

Szkoły na ul. Posłowickiej. 

 

Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 

Panie Dyrektorze, a jakie koszty ponosimy kiedy dowozimy dzieci w tym 

przypadku. Jakiego rzędu będą to koszty? I ja myślę, że jesteśmy w stanie mniej 

więcej określić jakiego rzędu będą koszty utrzymania świetlicy środowiskowej 

czy innego tego typu podmiotu? 
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Dyrektor Mieczysław Tomala 

Jeśli chodzi o koszty dowozu, to w tej chwili na przykład na Ślichowicach gdzie 

mamy około 200 dzieci kosztuje nas to około 20 tys. zł. Tu będzie dużo, dużo 

mniej z uwagi na to, że liczba dzieci i odległość jest co najmniej o połowę 
mniejsza. To są naprawdę nieduże koszty, a bezpieczeństwo dowozu jest zawsze 

gwarantowane, tak jak przy dużej ilości dzieci z osiedla Niewachlów, ul. 

Kruszelnickiego. Co do ewentualnej zmiany charakteru tego obiektu na pewno 

utrzymanie obiektu w sensie całej logistyki czyli ciepło, energia i generalnie 

standard plus utrzymanie 2 – 3 osób, nie sądzę żeby to były koszty większe jak 

około 150 tys. zł. Ale to wszystko można przeanalizować. Ja mówię już z górnej 

półki, ale to jest wszystko do ustalenia i do otwarcia się zarówno środowiska 

wobec Miasta jak i odwrotnie. My jesteśmy przygotowani do rozmów  

i oczekujemy konstruktywnych rozmów. 

 

Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 

Panie Dyrektorze, bo też zasłyszałam gdzieś w Kielcach, bo nie oficjalnie, że 

padła propozycja, że nauczyciele zostaną przeniesieni do innych placówek, a 

obsługa zostanie zatrudniona w spółkach miejskich. I tu zachodzi pytanie czy te 

oszczędności, o których Pan mówi, one nie będą takiej wielkości, o jakich Pan 

mówi, dlatego że te osoby jakby nie wychodzą z obiegu tylko pozostają dalej  

w systemie. 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala 

Ja wrócę na chwilę do ogromnej batalii, gdzie Państwo byliście świadkami, 

niektórzy walczyli z nami, SP Nr 16, Szkoła Muzyczna, likwidacja, 

przeniesienie Gimnazjum. Tam była taka rzesza nauczycieli i obsługi i nikt nie 

stracił pracy, wszyscy przeszli do innych placówek. Nigdy nie tworzymy 

dodatkowych etatów, a jest to przesunięcie naturalne tam, gdzie są wakaty  

w innych placówkach. Ja tylko przypomnę – w naszym Mieście jest ponad 3100 

etatów nauczycielskich, a w Szkole na Posłowicach jest tak mała liczba 

nauczycieli, z tym że część jest tylko na etatach, a część dojeżdżających 

dosłownie na parę godzin z Miasta. I co roku Pani Dyrektor z „łapanki” szuka 

nauczycieli którzy chcieliby uczyć 2 – 3 godziny przedmiotów w niewielu 

klasach. A za rok, jak Pan Radny Gierada otwarcie powiedział nie będzie szóstej 

klasy i znowu będziemy wracali do tego, iż szukanie kogoś kto by dojechał, 

koszty dowozu, bo to jest kawałek z Miasta, gwarantuje Państwu, że wszyscy 
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nauczyciele, obsługa też jest w stanie szczątkowym, proszę być spokojnymi, my 

nie tworzymy dodatkowych etatów żeby tylko wypełnić zobowiązania. 

Potrafimy logistycznie tak poukładać, że wchodzą na wolne miejsca, które co 

roku w naturalny sposób się tworzą.  
 

Radna Joanna Winiarska – ad vocem 

Jaką kwotę dokłada Miasta po odliczeniu subwencji na ucznia? 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala 

Subwencja wychodzi niecałe 5 tys. zł. Pani Joasiu prosty rachunek: 14,6 tys. zł 

minus 4,8 tys. zł pomnożyć przez 48 dzieci. Wychodzi prosta kwota. Ja wrócę 
do jednego bardzo fajnego pytania Pana Przewodniczącego Machnickiego, który 

powiedział, że marzyłoby Mu się żeby w Szkole na Barwinku było 1000 złotych 

więcej subwencji i byłoby super, a nie 14,6 tys. zł jak w Posłowicach, czyli 

równe traktowanie podmiotów  w naszym Mieście. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Ja celem sprostowania pewnego komentarza. Szkołę Nr 16 likwidowaliśmy  

w celu zapewnienia mieszkańcom Kielc, czy dzieciom, dostępu do nauki 

muzyki. Jak tutaj siedzą Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, nikt z nas 

nie miał żadnych wątpliwości, że jest to słuszne i to ma sens. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

To akurat nieprawda. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

No, to może. Uchwała przeszła, mamy piękną szkołę, był jakiś cel. W jakim 

celu likwidujemy tę Szkołę? Do Dyrektora Tomali – Panie Dyrektorze, ja 

zadałem na tym ostatnim spotkaniu pytanie, bo mówi Pan o kosztach transportu, 

czy jeżeli Radni podejmą decyzję ktokolwiek z rodziców wyśle dzieci do Szkoły 

w Dyminach. Odpowiedź była: nie. Ci rodzice będą odwozili dzieci własnym 

transportem dzieci do innych szkół na terenie Kielc, do Barwinka, być może do 

Nowin. Bo nie chcą tam posyłać dzieci. I my ich mamy do tego zmusić? Po 

trzecie, słuchajcie, i tu apeluje do kolegów Radnych – my zostaliśmy wybrani 

przez ludzi, przez mieszkańców Kielc, przez społeczności lokalne, a tamta 

społeczność walczy o coś, co ma jedynego, co tak naprawdę jedyne Miasto 

pozostawiło. Uszanujmy ich głos. 
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Radny Jan Gierada 

Oczywiście rozumiem, że mieszkańcy Posłowic walczą o plan 

zagospodarowania przestrzennego, o kanalizację i popieram ich, wszędzie na ten 

temat mówię. Natomiast zadaję sobie pytanie co ma ten rok dać, o który prosi 

Pan Radny Goraj. Skoro w następnym roku nie będzie już szóstej klasy, nie 

będzie zerówki, to co za rok powiemy, że likwidujemy tę Szkołę, nie rozumiem. 

Jak by mi ktoś powiedział, że za rok będzie tych dzieci 200, 150, do zerówki 

pójdzie ze 100, to bym się zgodził. Ale tu nie ma żadnych perspektyw, że tych 

dzieci przybędzie tylko, poza wszelkim sporem, ubędzie. No każdy by chciał 

mieć 14 tys. zł tak jak jest w Posłowicach. Ale każda Szkoła ma na ogół 6 – 6,5 

tys. zł. Wiadomo, że lwią część tych pieniędzy stanowią pobory administracji i 

nauczycieli. Jeszcze bym miał jakieś obawy gdyby było zagrożenie, że nie 

będzie tej pracy. A to, że Kolega Wielgus mówi, że nie chcą wozić do Dymin, 

nie chcą bo chcą żeby tę Szkołę zostawić, dlatego nie chcą wozić do Dymin.  

I straszą, że nie będą wozić. To już jest problem rodziców, gdzie będą wozić, 
czy samochodem swoim, czy samochodem miejskim. Przypomniał mi się taki 

kawał wojskowy, ale nie mogę go opowiedzieć, co robił Jasio jak go bili. Więc 

proszę Państwa, z największym szacunkiem  do tej społeczności, jesteśmy 

Radnymi nie Posłowic, tylko Radnymi Miasta Kielce i musimy brać pod uwagę 
wszystkie elementy. Nie da nic żaden rok, tylko jeszcze pogrąży tę Szkołę w 

kosztach, bo będzie jeszcze wyższy koszt na jednego ucznia, jak tych uczniów 

ubędzie kilkanaście, i sami powiemy, że nie można tego dalej utrzymywać. Idą 
dzieci na dużo lepsze warunki i to mnie o tym przekonuje, że nikt nie traci pracy 

to jest drugi element, a trzeci element, że nie można w nieskończoność 
utrzymywać czegoś co powinno być dawno zlikwidowane. Ja też byłem 

przeciwko likwidacji Szkoły jak było 200 dzieci. Ale jak dzisiaj zostaje garstka 

dzieci, to po co to trzymać? 

 

Radny Władysław Burzawa 

Podejrzewam, że się nie przekonamy. Osoby, które są zdecydowane za tym aby 

ta Szkoła pozostała, to zagłosują żeby pozostała, a osoby, które chcą żeby 

Szkoła została zlikwidowana, to zagłosują żeby została zlikwidowana. Ja chcę 
tylko przypomnieć, bo jestem Radnym już kolejną kadencję i muszę się 
przyznać, że głosowałem za likwidacją kilku szkół, między innymi za likwidacją 
SP Nr 13, do której chodziły moje dzieci i nie byłem w stanie przekonać mojej 

żony, że ta Szkoła niestety musi się przenieść, nawet bliżej naszego domu. Po 
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dwóch dniach ją przekonałem, uwierzyła, nic się nie stało, bo dzieci są 
zadowolone i rodzice też. Więc tutaj żebyśmy argumenty nie wiem jakie 

przedstawiali to niestety, jak widzimy tu jest ośrodek kultury, nawet Pani 

Senator Gosiewska przestawiła nam, że to jest coś niesamowitego. Dla tych 

rodziców na pewno tak jest. Nie chcę mówić, że my w jakiś sposób chcemy 

potraktować ich niepoważnie. Ale musimy powiedzieć jedno – jeżeli dzisiaj nie 

zlikwidujemy tej Szkoły co będzie za rok, a co będzie za dwa lata? I bardzo bym 

prosił Pana Prezydenta Syguta aby nam powiedział co stanie się z tą Szkołą, 
ponieważ nie wierzę w to, że w ciągu roku będzie aż tyle dzieci żeby wypełnić 
te wszystkie klasy i żeby ta Szkoła miała możliwość istnienia. Bardzo proszę 
Pana Prezydenta Syguta o powiedzenie nam co się stanie w najbliższych latach 

jeżeli nie będzie przyrostu naturalnego, co zrobimy z tą Szkołą? 

 

Pan Andrzej Sygut Wiceprezydent Miasta 

Ja 11 lat temu zawarłem umowę z mieszkańcami Posłowic na mocy której 

umówiliśmy się z ówczesną społecznością, że jeżeli liczba dzieci będzie rosła, 

to ten budynek, on się nie nadaje na szkołę, będziemy mówili o budowie nowej 

szkoły, a jeżeli liczba dzieci będzie spadać, to tę Szkołę zlikwidujemy. Taka 

była moja umowa z mieszkańcami Posłowic sprzed 11 lat. Ja się zobowiązałem 

w międzyczasie, chyba tu Pan Redaktor Burda jest, bo On mnie rozliczał z tego, 

żeby sanitariaty, które były na zewnątrz, żeby zrobić cywilizowane, bo w 

mieście wojewódzkim nie może być nie w budynku. I to zrobiliśmy. Po 11 

latach liczba dzieci spadała sześciokrotnie. Ci będzie dalej, Panie Radny? Dalej 

będzie coraz mniej dzieci, a spadająca liczba dzieci będzie z dwóch powodów:  

z powodów demograficznych i z tego drugiego powodu, że coraz więcej 

mieszkańców Posłowic wozi swoje dzieci do Kielc do różnych szkół. Te dwie 

tendencje będą się nasilać i efekt tego będzie taki, że ja się nie zdziwię jeżeli w 

przyszłym roku szkolnym połączymy trzy klasy w jedną. I to trudno już będzie 

nazwać szkołą. Taką widzę przyszłość ze względu na liczbę dzieci. I to tyle.  

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała – wniosek formalny 

Wnioskuję o kilkuminutową przerwę.  
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ogłaszam 15 minut przerwy. 
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Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Wznawiam obrady. 

Lista mówców została wyczerpana, więc zamykam dyskusję i przechodzimy do 

głosowania.  

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 11 

Przeciw  - 13 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce odrzuciła projekt uchwały. 

 

Do pkt. 8.5 

 

Pani Anna Gromska Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach zarekomendowała projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodziny w Kielcach. 

Zmiana Statutu jest podyktowana tym, że 1 stycznia 2012 roku weszła w życie 

ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  i na tej podstawie MOPR 

przejął zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/451/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodziny  

w Kielcach. 

 

Do pkt. 8.6 

 

Pani Dyr. A. Gromska uzasadniła projekt uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub 

części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy 

zastępczej. 

Projekt wynika również z wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. Art. 194 ust. 2 wskazuje na konieczność uregulowania uchwałą Rady 

Miasta szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania 

od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/452/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części 

wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 
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Do pkt. 8. 7 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie 

miasta Kielce do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej 

przebiegu. 

Uchwała dotyczy ulicy Lecha Kaczyńskiego. Jest to inwestycja zrealizowana  

w 2011 roku. Ulica posiada parametry techniczne i użytkowe odpowiadające 

klasie technicznej lokalnej, przewidzianej dla dróg gminnych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/453/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie miasta Kielce do kategorii 

dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu. 

 

Do pkt. 8. 8 

 

Pan Dyr. P. Wójcik uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy 

za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie 

miasta Kielce na okres od dnia 1.04.2012 do dnia 31.03.2013r. 

Jest to uchwała, jak co roku, aktualizująca na kolejny roku stawki dotyczące 

taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na 

terenie miasta Kielce. Zwiększająca się dyscyplina wnoszenia opłat oraz objęcie 

coraz większych obszarów tymi płatami pozwala na utrzymanie tych stawek 

prze kolejny rok na niezmienionym poziomie. Jest to w układzie rocznym 

akceptowane i przedstawiane do zatwierdzenie z uwagi właśnie na to 

bezpieczeństwo finansowe. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/454/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce na okres od dnia 1.04.2012 

do dnia 31.03.2013r. 

 

Do pkt. 8. 9 

 

Pan Szymon Mazurkiewicz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie 

Kieleckiego Parku Technologicznego 

W związku ze zbliżającym się terminem oddania do użytku infrastruktury 

Centrum Technologicznego istnieje potrzeba ustalenia szczegółowych zasad 

gospodarowania tymi nieruchomościami. W związku z powyższym 

przygotowaliśmy projekt uchwały, który określa takie zasady. Dodam tylko, że 

zostały one opracowane w zgodzie z ustawą o gospodarce nieruchomościami  

i przewidują stosowanie trybu konkurencyjnego w celu wyłonienia 

potencjalnych lokatorów w Parku. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. 

 

Radny Dariusz Kozak 

Ja mam pewne wątpliwości co do tej uchwały. Przytoczę kilka paragrafów: § 3 

ust 2 – mówi o tym że celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty z 

zastrzeżeniem ust. 4. Tenże ustęp 4 zacytuję: „ Dyrektor KPT może , w stosunku 

do wyłonionych najemców, rozpoczynających działalność lub tych, którzy 

działają na rynku nie dłużej niż 5 lat, stosować obniżki czynszu ustalonego  

w przetargu…” . § 5 mówi o tym, iż decyzje o wyborze rodzaju przetargu 

podejmuje Dyrektor KPT, a przypomnę, że przetarg może być pisemny 
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ograniczony lub nieograniczony. Równie ważny jest § 9 „Dyrektor KPT może 

wyrazić zgodę na podnajem części wynajmowanych lokali lub nieruchomości”. 

Jak to wszystko ma się do tego, co przytoczyłem do jednego ze zdań  
w uzasadnieniu: „Warunki dotyczące gospodarowania nieruchomościami znajdą 
odzwierciedlenie w postępowaniach przetargowych, które będą organizowane  

w celu spełnienia zasady równości i konkurencyjności w dostępie do ww. 

nieruchomości”. W mojej ocenie, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale wszystkie 

te paragrafy i punkty, które tu przytoczyłem nie gwarantują tego, bo możemy 

sobie wyobrazić taką oto sytuację, podkreślam, proszę mnie źle nie zrozumieć, 
ale skupię się na tym § 3 ust.4, który mówi o tym, że dyrektor Parku może 

stosować obniżki czynszu. Czyli teoretycznie może dojść do takiej sytuacji, że 

ktoś wygra w przetargu, strzelam: stawkę 25 zł za m2, a następnie przyjdzie po 

prostu do Dyrektora, z całym szacunkiem, bo tu nie chodzi o Szymona 

Mazurkiewicza, bo go bardzo cenię, ale niezależnie kto byłby Dyrektorem 

Parku, przyjdzie poprosić o obniżkę czynszu. Niestety ta uchwała to dopuszcza. 

Wydaje mi się, że to jest dosyć zła uchwała i należałoby ją troszkę zmienić.  
 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Ja może uzupełniając swojego przedmówcę odniosę się do § 9, gdzie podmiot 

spełniający wszystkie wymagania, w momencie kiedy nie będzie potrzebował 

już odpowiednich przestrzeni, które jemu zostały wydzierżawione, będzie mógł 

poddzierżawić ten teren firmie równie dobrze z trzydziestoletnim 

doświadczeniem. To jest o tyle, według mnie, zapis korupcjogenny, że może 

doprowadzać do takiej sytuacji iż firmy, które dłużej funkcjonują na rynku po 

prostu będą powoływać nowe spółki po to tylko, aby spełnić warunki, które są 
określone w naszej uchwale oraz Regulaminie KPT i w ten sposób korzystać na 

warunkach bardzo dobrych i niekonkurencyjnych zupełnie na rynku, z dóbr,  

z których de facto nie powinni korzystać. 
 

Radna Agata Wojda 

Nawiązując do moich przedmówców ja mam taką uwagę, absolutnie te uwagi 

nie dotyczą jakiejś podejrzliwości wobec Pana Dyrektora i te głosy nie są 
wynikiem tego, ze jesteśmy przeciwko działalności KPT, i nie chce żeby jakby 

taki obraz naszej dyskusji tutaj się wyłonił. Ja te sprawę podniosłam też na 

dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Pan Dyrektor 

zapewniał, że takie regulacje są możliwe na poziomie zawarcia umowy z 

najemcami. Natomiast, Panie Dyrektorze, żeby pozbawić się wszelkich 
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wątpliwości warto by było tę uchwałę w ten sposób doprecyzować żeby już 
Radni nie mieli wątpliwości i nie prowokowało do takich działań albo zakusów 

dyrektorów, którzy mogą po Panu nastąpić. To naprawdę pozbawiłoby nas 

wszelkich wątpliwości i sprawa  byłaby jasna i czytelna. 

 

Radny Jarosław Karyś 
Ja jakby doprecyzowując jeszcze chciałbym takie proste pytanie zadać. 
Właściwie jaka była intencja tego § 9, który mówi, że Dyrektor KPT może 

wyrazić zgodę na podnajem części wynajmowanych lub lokalu lub 

nieruchomości? Doprecyzowując, to faktycznie może się okazać, że jeden  

z podnajemców, jego cała działalność innowacyjna będzie polegała na tym, że 

wynajmie np.: 200, 300, 400 czy 500 metrów powierzchni lokalu, po czym je 

wszystkie wydzierżawi podmiotom mając z tego jakże intratny zysk. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Zapytam wprost – czy macie Państwo jakiś wniosek dotyczący tej uchwały? Bo 

mówić co by ewentualnie jakby to jest jedno, a po tej dyskusji ja mam taki stan 

rzeczy, że poddaje pod głosowanie to, co jest. Jeżeli Państwo mają jakikolwiek 

wniosek konstruktywny o zmianę w tym to trzeba napisać poprawkę i poprawkę 
przegłosujemy. I wtedy będzie bez problemu. A tak, to zaczynamy mówić co 

każdemu z nas się widzi i podoba czy niepodobna, co uważamy, a co nie, i nie 

ma żadnego owocu tej dyskusji. Pomówiliście sobie Państwo i poddajemy pod 

głosowanie.  

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Ja jestem ciekawa odpowiedzi najpierw przez Pana Dyrektora na pytanie zadane 

przez Pana Radnego Karysia. Mój wniosek jest taki, aby wykreślić § 9. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ale procedura składania wniosku musi być zachowana przez każdego Radnego. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Panie Przewodniczący ja będę tutaj potrzebował Pana pomocy, bo bardzo 

szanuje Pańską wiedzę proceduralną. Jeślibyśmy przyjęli taki tryb, jeśli 
oczywiście Pan się zgodzi, jako primus inter pares, czy moglibyśmy przyjąć 
takie założenie, że wysłuchamy tych odpowiedzi na wątpliwości Radnych i jeśli 
Pan Dyrektor Szymon Mazurkiewicz tych wątpliwości naszych nie rozwieje, a 
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nie chcemy być tutaj pojmowani, przynajmniej ja, bo ja za taką uchwałą nie 

zagłosuję w takim kształcie, żeby była pełna jasność, żebyśmy tego nie robili na 

szybko, dajmy się wypowiedzieć Panu Dyrektorowi Mazurkiewiczowi. Niech 

On odpowie na wszelkie wątpliwości zgłoszone, to też da nam podstawę żeby 

się zastanowić jak ten projekt uchwały skorygować. I wtedy ewentualnie 

będziemy mogli wnioskować o przełożenie tego punktu na następną sesję. Czy 

byłby Pan w stanie zgodzić się na taki styl procedowania? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Na wszystko co Państwo wnoszą i zdecydują większością głosów jestem  

w stanie nie to, że się zgodzić, tylko to zaakceptować. 
 

Dyrektor Szymon Mazurkiewicz 

Szanowni Państwo, może uda mi się obronić to co jest tutaj zapisane i powiem 

tak: w kontekście § 3 pkt. 4, no musimy takie preferencje dawać. Powiem z 

czego to wynika. Gmina Kielce otrzymała dofinansowanie niemałe bo wyniosło 

58,5 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

i rozporządzenie, które jest przytoczone  w tym paragrafie mówi wprost – w 

okresie 20 lat musimy wytransferować tę kwotę do przedsiębiorstw w postaci 

preferencji. Niewytransferowanie tej kwoty jest równoznaczne z tym, że ona 

będzie musiała być zwrócona do budżetu Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o, 

według Państwa, kontrowersyjny § 9, ja tu nie widzę żadnego zagrożenia. 

Wszystkie podmioty, które próbują jakby aplikować o funkcjonowanie w 

ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo przypomnę, że ten teren jest taką 
strefą objęty, muszą złożyć swoją ofertę co do wielkości zatrudnionych osób  

i wielkości zainwestowanego kapitału. Ta oferta stanowi załącznik do umowy, 

którą będziemy zwierali i daje nam gwarancję, że ta działalność będzie 

działalnością oczekiwaną przez  Miasto. Czy tę kompetencję chce sobie 

pozostawić? Tak, daje nam to pewną możliwość, że jeżeli pojawi się ktoś trzeci, 

a stworzy dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości zainwestuje kapitał  

i utworzy nowe miejsca pracy to mamy możliwość takie zezwolenie mu dać.  
I zawsze je dam jeżeli będę widział w tym interes Miasta i Parku 

Technologicznego. Usunięcie tego zapisu nie daje nam takiej możliwości, a nie 

możemy korygować umowy, która została zawarta w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  
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Radny Jarosław Karyś 
Panie Dyrektorze nadal nie mamy odpowiedzi na zasadność § 9. Natomiast ja 

chcę dodać jeszcze jedno pytanie w związku z tym, co Pan przed chwilą 
powiedział. Zacytuję tu § 3 pkt. 4 „Dyrektor KPT może, w stosunku do 

wyłonionych najemców … stosować obniżki czynszu ustalonego w przetargu”. 

Sytuacja z życia, która może nastąpić: firma X wygrywa przetarg najwyższą 
ceną np. 200 zł za metr. Potem w drodze ulg, które Pan Dyrektor może 

zastosować, z uzasadnieniem oczywiście ważnym i istotnym, ten czynsz może 

spaść do granic, które już w przetargu nie były ustalone. Czy nie wydaje się 
Panu, że taka sytuacja, nie chciałbym użyć tu jakiś mocnych słów, co najmniej 

niestosowna i jakby zaprzecza idei przetargów w ogóle. Zresztą ten § 9 też jakby 

sugeruje, i ta Pana wypowiedź, że przetarg to jest takie zło, które, przynajmniej 

ja tak to rozumiem, które należy ominąć. Nie wydaje mi się żeby to było 

stosowne. 

 

Radny Stanisław Góźdź 
Mam jedno pytanie – czy KPT obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych 

czy nie? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Odpowiedź jest jedna – skoro to jest jednostka budżetowa to obowiązuje ją 
ustawa o zamówieniach publicznych 

 

Radny Stanisław Góźdź 
To już reszty nie rozumiem. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Też nie wiem o co chodzi w tym momencie. 

 

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Zapała 

Panie Dyrektorze, uzasadnienie, które Pan przedłożył do § 9 jest dość racjonalne 

i rozumiem intencje w tym momencie, dlatego dziwi mnie, że nie został 

doprecyzowany ten punkt w takiej formule, tak abyśmy nie mieli wątpliwości  

w jakim celu może Dyrektor jednostki podejmować jednoosobowo decyzję. 
Proszę rozumieć, ustanawiając takie prawo jest to bardzo ciężko zmienić. Pan 

miałby podobne wątpliwości gdyby Pan był Radnym. Stąd moje pytanie czy nie 
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warto byłoby go doprecyzować, jeżeli ten punkt jest potrzebny, abyśmy mieli 

jasne i klarowne reguły gry. 

 

Dyrektor Szymon Mazurkiewicz 

Powiem tak, § 9 daje nam pewne możliwości. Dyrektor KPT działa w imieniu 

Parku i na rzecz Parku. Ja się nie upieram, możemy zdjąć ten paragraf tylko 

pozbawiamy się pewnych możliwości które mogą mieć miejsce na etapie 

zasiedlania Parku Technologicznego. Może to skutkować tym, że nie 

wykorzystamy pewnych inwestycji, które w Kielcach mogą zaistnieć. 
 

Wiceprzewodnicząca Renata Wicha 

Jeżeli my Radni otrzymaliśmy odpowiedź, że obowiązuje ustawa o prawie 

zamówień publicznych, w związku z tym tylko tym się kierujemy. Nie możemy 

czegoś innego zapisywać. W związku z tym też nie rozumiem dlaczego są takie 

zapisy.  

 

Radny Dariusz Kozak 

Proszę o 5 minut przerwy. 

 

Dyrektor Szymon Mazurkiewicz 

W związku w powyższym wnioskuję o wycofanie tego projektu uchwały  

z porządku obrad. Doprecyzujemy i wprowadzimy do porządku obrad kolejnej 

sesji. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Jest wniosek formalny o zdjęcie tego projektu z porządku obrad, który poddaję 
pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 22 

Przeciw  - 1 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce zdjęła z porządku obrad powyższy projekt uchwały. 
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Do pkt. 8. 10 

 

Pan Mieczysław Pastuszko dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych 

i Strategii Miasta UM zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach. 

Projekt uchwały precyzuje zakres działalności RPZ w ramach zadań własnych 

Gminy. Pragnę przypomnieć, że w uchwale z dnia 19.12.1991 roku nie zostało 

wprost zapisane, że Spółka realizuje zadania własne Gminy. Pragnę również 
dodać, że w uchwale z dnia 17 listopada 2011r. Rada Miasta Kielce powierzyła 

określone zadania do realizacji przez RPZ. Bardzo proszę o podjecie tej 

uchwały. 

 

Radny Robert Siejka 

Ja bardzo żałuję, że Pan Prezydent był uprzejmy dzisiaj już przy 8 punkcie się 
obrazić i wyjść, bo myślałem, że do tego 11 dotrwa i będzie mógł mi osobiście 

udzielić informacji, wyjaśnić pewne moje wątpliwości, które się pojawiły. A nie 

na wszystkie moje pytania i wątpliwości uzyskałem odpowiedzi na Komisji 

Budżetu i Finansów, bo tam o tym rozmawialiśmy. Pan Dyrektor Pastuszko na 

tyle na ile oczywiście mógł udzielał tych odpowiedzi, ale o pewnych rzeczach 

on nie może z góry wiedzieć. I myślałem, że Pan Prezydent będzie mógł je tutaj 

doprecyzować i wyjaśnić. Ale skoro Go nie ma to jest trzech jego drogich 

zastępców na sali, więc być może , któryś z nich udzieli tych odpowiedzi, które 

będą mnie satysfakcjonowały. Zacznę od tego, żeby nie było wątpliwości, ja 

bardzo dobrze życzę miejskiej spółce jaką jest RPZ, mówiłem o tym 

niejednokrotnie. Również głosowałem 17 listopada za przyjęciem propozycji tej 

uchwały powierzającej te zadania własne Gminy tej Spółce. Niemniej jednak w 

 międzyczasie pozyskałem trochę szerszą wiedzę na ten temat i stąd pojawiły się 
moje wątpliwości. Przy tej okazji chciałbym zapytać jakie to zadania własne 

Miasto zamierza realizować w drodze bezprzetargowej przy pomocy tej 

miejskiej spółki i na jak dużym obszarze. Czy to dotyczy całego Miasta czy 

jakiejś jego części, bo zgodnie z tą uchwałą te obowiązki Miasto powierza tej 

Spółce w zakresie zbierania zanieczyszczeń i zamiatania, zimowym utrzymaniu 

terenów powierzonych. Oczywiście, na niektóre z tych zadań odbyły się 
przetargi, są zawarte umowy i one są dłuższe niż okres roczny. Z tego co 

pamiętam to jeśli chodzi o zimowe utrzymanie, to jest świeży przetarg, to jest na 

3 lata. Ale za trzy lata ta umowa wygaśnie. W związku z powyższym prosiłbym 
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o odpowiedź na to pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jakie będą zasady 

wyceniania wartości poszczególnych zadań. To jest bardzo istotne w kontekście 

tego co się działo do tej pory. Mianowicie posłużę się tu przykładem chociażby 

odśnieżania, zimowego utrzymania naszych dróg. Do ubiegłego roku, przez 

poprzedni okres 3 lat tymi zadaniami zajmowała się firma Veolia wspólnie  

z Zielenią Miejską, bo konsorcjum, które wygrało przetarg i za te zadania za 

analogiczny okres, za ten sam teren ta firma wzięła od Miasta ponad 20 mln 

złotych. MZD ogłaszając przetarg na to utrzymanie na kolejne 3 lata założył, że 

będzie to Miasto kosztowało 21, 5 mln złotych. Tyle było założeń jeśli chodzi  

o specyfikację w tym przetargu. Okazało się, że wygrała zupełnie inna firma niż 
te, które dotychczas startowały w przetargach i wygrywały, i to o kwotę aż 4,5 

mln złotych mniejszą. Czyli można to robić taniej. Stąd moje pytanie  

i wątpliwości, jakie będą zasady wyceniania. Bo jeśli pójdziemy tym tokiem 

myślenia MZD, że 21,5 mln zł wcześniej to kosztowało, to przy zlecaniu tej 

naszej Spółce i nie ogłaszaniu przetargu można różnie do tego podchodzić. 
Można założyć, że tej Spółce damy 21,5 mnl zł., albo damy 16,5 mln zł, tak jak 

teraz w wyniku przetargu bierze inna firma. To są spore pieniądze w skali 

budżetu Miasta i myślę, że trzeba o tym rozmawiać. Kto będzie oczywiście 

decydował o zakresie i terenie, na którym te zadania będą wykonywane.  

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – do wykonywania tych zadań potrzebny jest 

sprzęt. Zgodnie ze specyfikacjami przetargowymi na te zadania można dokonać 
wyceny zakupu takiego sprzętu, którego Zieleń nie posiada. Bo Zieleń nie jest 

właścicielem takiej ilości sprzętu, która jest potrzebna do zapewnienia 

właściwego wykonywania tych zadań. Według tych wycen, które ja posiadam 

jest to kwota około 11 mln złotych, które trzeba będzie wydatkować na zakup 

tego sprzętu służącego czy to do zamiatania, czy do odśnieżania, czy 

pługopiaskarek. Więc pytanie kto, jeśli ewentualnie Miasto będzie zlecało te 

czynności Zieleni, kto zakupi ten sprzęt? Czy to zrobi Miasto, czy to zrobi sama 

Spółka, za jakie pieniądze, bo przypomnę, że sama Spółka wzięła przecież spory 

kredyt na budowę siedziby. I jeszcze jedno pytanie związane z samym tym 

przedsiębiorstwem dotyczące działek, bo tam nastąpił podział, przy ul. 

Leszczyńskiej. Miasto, jak Państwo pamiętacie, przekazało ten teren Zieleni na 

budowę siedziby. W międzyczasie Zieleń rozpoczęła budowę czy starania  

o budowę gdzie indziej i te działki dzisiaj Zieleń Miejska w drodze przetargowej 

chce sprzedać. Ja się pytam dlaczego Zieleń nie odda tych działek Miastu  

i dlaczego Miasto nie ogłosi przetargu na zbycie tych działek? To tyle na chwilę 
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obecną i bardzo bym prosił żeby ktoś precyzyjnie i dokładnie mi na to 

odpowiedział, bo to są bardzo ważne rzeczy. Dziękuję bardzo. 

 

Dyrektor Mieczysław Pastuszko 

Jeżeli chodzi o to na jakim terenie Miasta, to ja myślę, że na ten temat należało 

dyskutować przed podjęciem poprzedniej uchwały. Bo tamtą uchwałą 
zdecydowała Rada Miasta o tym, że powierza wykonywanie. Trudno tutaj w tej 

chwili określać na jakim terenie. Na takim na jakim będzie potrzebne 

wykonywanie tych zadań. Jeżeli chodzi o zasady wyceniania tych usług, które 

będą realizowane przez spółkę miejską, to uzyskałem informacje od Prezesa 

RPZ, że te usługi będą realizowane po kosztach plus 2 % narzutu. Jeżeli chodzi 

o zakup sprzętu, to myślę, że jak każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, 
jeżeli będę miał pewność, jeżeli Spółka będzie miała pewność, że takie zadania 

będzie mogła realizować w dłuższej perspektywie, o jakich środkach 

finansować, które Miasto będzie przeznaczało na realizację tych zadań, Pan 

Radny mówił, to myślę, że wtedy będzie mogła podjąć decyzję biznesową by 

zaciągnąć kredyt i zakupić taki sprzęt. Nie potrafię oczywiście jednoznacznie 

powiedzieć czy nie powstanie taka sytuacja, że pomimo tych działań, o których 

wspomniałem, trzeba będzie na przykład dokapitalizować Spółkę. Chcę 
jednocześnie powiedzieć, bo Państwo mnie pytaliście i nie potrafiłem 

odpowiedzieć,  chcę powiedzieć, że Spółka osiąga przez ostatnie lata zysk.  

W roku 2009 ten zysk wynosił 2 048 000 zł i do Miasta wpłynęła z tego tytułu 

dywidenda w wysokości miliona złotych. W 2010 roku Spółka osiągnęła zysk 

1 440 000 zł. i do budżetu Miasta wpłynęła dywidenda w wysokości 1 300 000 

zł. Z prognoz jakie Zarząd przedstawia Prezydentowi Miasta, za 2011 rok ten 

zysk będzie w wysokości niestety tylko 100 000 zł. Pytali mnie Państwo też, i 
tytułem wyjaśnienia, dlaczego w przetargach przegrała Spółka, chcę 
powiedzieć, że jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to ten przetarg, cena 

jaka była zaproponowana przez wykonawcę tego, który wygrał, była niższa  

o 400 tys. zł. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni to cena, która 

zaproponował RPZ była niższa o 18 %. Z tym tylko, że warto pamiętać o tym, 

że ta cena, czy koszt wykonywania tych usług ma dwie części. Jest ryczałt  

i usługi. I tutaj w przypadku ryczałtu zaproponowanego przez RPZ to on był 

wyższy, ale jeżeli o koszty usług to one były zdecydowanie niższe niż 
proponowała to spółka konkurencyjna. Spółka prowadzi też analizę tego jak 

wykonywane są te zadania, które wykonuje w tej chwili spółka, która wygrała 

przetarg i z tego czym Zarząd dysponuje, za 10 miesięcy 2011 roku te usługi 
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świadczone przez spółkę, która wygrała przetarg są droższe o 10 % niż jeżeliby 

to realizował RPZ. I jeszcze jedno zdanie. Proszę Państwa, mówimy o Spółce, 

która jest własnością Miasta, która zatrudnia mieszkańców tego Miasta  

i mówimy o Spółce, która również jest miejscem praktyk realizowanych przez 

uczniów, studentów z Kielc. Więc jak mówimy o konkurencyjności spółek, to 

myślę, że również warto ten aspekt wziąć pod uwagę.  
 

Radny Robert Siejka – ad vocem 

W ogóle mnie nie satysfakcjonują te odpowiedzi, niestety z przykrością muszę 
to stwierdzić. Liczyłem na Pana Prezydenta, bo to On tak naprawdę 
podejrzewam będzie decydował w efekcie o zakresie chociażby zlecanych robót 

i co dalej z tą firmą. Pan Dyrektor był tu uprzejmy powiedzieć o zapewnieniach 

Pana Prezesa, że będzie realizował te zadania po kosztach plus 2% narzutu. 

Więc chwila prawdy jeżeli chodzi o te koszty, bo ja uważam, że tu jest pies 

pogrzebany. Koszty w Zieleni są najwyraźniej ogromne, z czegoś one wynikają. 
Chociażby z tego, że na dzień dzisiejszy oprócz Prezesa jest tam już aż 4 

Dyrektorów. Z 3 brygadzistów musiało się nagle zrobić 11, dodatkowych 

kierowników kilku, to generuje na pewno koszty, więc miejmy tego 

świadomość. Jest to na pewno wygodne miejsce, niektórzy mówią, że to 

przechowalnia dla niektórych działaczy z niektórych stowarzyszeń, ale 

powtarzam to na zasadzie plotki, bo nie sprawdzałem. Ale znam parę osób, 

które tam ostatnio podjęły pracę. Jeśli mówimy o konkurencyjności, to 

Szanowni Państwo mam tutaj ceny jednostkowe jakie oferowała Zieleń Miejska 

na przetargach w porównaniu do innych firm. I w każdym przypadku są to 

kwoty, procentowo od 163 aż do 294 % wyższe kwoty niż konkurencyjna firma, 

która wygrywała przetargi. Miejmy tego świadomość. Więc to nie chodzi o to 

żeby zamordować miejską spółkę, ale robić to z głową i nie pompować tam 

olbrzymich pieniędzy, i w jakim celu, ja się pytam, te pieniądze mamy 

pompować skoro możemy odśnieżyć Miasto za 16,5 mln zł to dlaczego mamy to 

robić za 21,5 mln zł i jeszcze dokupować sprzęt? Trzeba się nad tym 

zastanowić. Ja cały czas powtarzam, że dobrze życzę tej firmie. Dam przykłady 

z innych miast. W Krakowie Pan Prezydent Majchrowski zdecydował się 
zlikwidować takie przedsiębiorstwo całkowicie, wyprzedał majątek, wyprzedał 

grunty i dzisiaj Kraków obsługują prywatne spółki, podzielono Kraków na wiele 

płaszczyzn czy terenów mniejszych i na każdy jest zlecany osobny przetarg. Są 
ogromne oszczędności w budżecie Miasta z tego tytułu. A w miastach gdzie 

mają swoje miejskie firmy ustalają pewne zasady. Jeśli zlecają tym miejskim 
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firmom pewne zadania własne, to nie na zasadzie dobrowolności i wymyślaniu 

cen za ile można to zrobić, tylko dzieli się Miasto na kilka części, jedną część 
oddaje się w drodze przetargu, w wyniku którego określa się najniższą kwotę za 

jaką można tę część odśnieżyć czy posprzątać, a resztę można miejskiej firmie 

zlecić, ale za te pieniądze, które były określone w przetargu na daną część. 
Chodzi mi o takie podejście i wytłumaczenie nam jak to będzie wyglądało  

w przyszłości. Bo na dzisiaj to ja tylko widzę, że podjęliśmy tę uchwałę, Pan 

Dyrektor mówi, że wtedy trzeba było dyskutować – ja nie miałem tej wiedzy, 

którą mam dzisiaj. Dlatego dzisiaj o to pytam. Prawda? Nie muszę mieć wiedzy 

każdego dnia i na każdy temat, bo wymaga to czasu i zgromadzenia tych 

informacji, które dzisiaj Państwu prezentuję, które są prawdziwe. Bo tego nikt 

nie może zarzucić, że one są fałszywe. I stąd są moje wątpliwości. 

 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Ja delikatnie zwrócę uwagę, że uchwała akurat nie dotyczy przedmiotu tego,  

o którym mówił Pan Robert. Dlatego, że jeśli chodzi o ten przetarg to on został 

rozstrzygnięty na 16,5 mln zł i na 3 lata jest firma wskazana, która to będzie 

robić. Na pewno nie będzie to robić RPZ. To jest pierwsza sprawa. Druga 

sprawa to jest taka, że w tej chwili zmieniamy Statut żebyśmy mogli 

skonsumować uchwałę, którą podjęliśmy 17 listopada 2011r. To jest tylko  

i wyłącznie dlatego. Żeby można powierzać Spółce zadania własne Gminy to 

musimy Statut, czy umowę Spółki doprowadzić do sytuacji gdzie ściśle 

określimy jakie zadania własne Gminy ma realizować ta Spółka. I dlatego jest 

projekt zmieniający akt nadania. Rozumiem wszystkie problemy, które Pan 

Radny Robert Siejka podnosił i one są ważne, tylko nie mają wprost przełożenia 

na treść uchwały, nad którą dzisiaj debatujemy. 

 

Radny Oleg Magdziarz 

Wydaje mi się, ja tak zrozumiałem przynajmniej, że Radny Siejka poprzednio 

głosował „za”, natomiast po zapoznaniu się z nowymi okolicznościami jest 

„przeciw” tej uchwale, którą mamy dzisiaj głosować. Tak to zrozumiałem. 

Panie Dyrektorze, ja myślę, że argument, że pracują w firmie Kielczanie i są tam 

różne praktyki, to tak jak już mówiłem ostatnio przy tej uchwale dotyczącej 

RPZ, jest wiele innych spółek, choćby ten nieszczęśnie wałkowany Szpital 

Miejski, w którym też pracowali Kielczanie i mieli praktyki studenci, który też 
został sprzedany i nikt nie podnosił tego argumentu. Niestety wydaje mi się, że 
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instytucja przetargu daje możliwości uzyskania najlepszej, najniższej ceny, daje 

możliwości oszczędności, a przede wszystkim daje możliwości przejrzystości 

wszelkich transakcji. Mamy przegłosować uchwałę, która w sytuacji kiedy 

miejska spółka niestety nie radzi sobie na rynku konkurencji, mamy jej Statutu 

dostosować niejako do sytuacji prawnej abyśmy mogli, mimo to, ją  dalej mogli 

doceniać poprzez zlecanie bezprzetargowe pracy. No, tak jak Kolega Robert 

powiedział została na najbliższe lata wybrana firma, która świadczy usługi 

utrzymania zimowego za 4 mln zł tańsze, mniejsze pieniądze. Ja nie wiem jak to 

jest możliwe, że w latach 2008-2011 płaciliśmy 21mln zł, a w latach 2011-2014 

możemy zapłacić 16,5 mln zł, w sytuacji gdy choćby minimalne wynagrodzenie 

jest wyższe, w sytuacji gdy paliwo od roku 2008 chyba dwa razy zdrożało. Jest 

to co najmniej dziwne, że da się tak zrobić. Nie wierzę, mówiąc szczerze, aby 

RPZ będąc jakby bezprzetargowym wykonawcą nagle obniżał ceny i robił to po 

szczególnie niskich cenach. Tak jak mówię przetarg zawsze jest jakąś formą 
konkurencyjności. Ja myślę, że w sytuacji gdy szukamy oszczędności wszędzie, 

szukamy groszy przy parkowaniu, chcemy zlikwidować szkołę, sprzedajemy 

Szpital, to myślę, że ta kwota, o której Kolega Siejka mówił, te 4mln zł, to jest 

wystarczająca zachęta do tego żeby tą konkurencyjność przez przetargi jednak 

utrzymać. Ja poprzednio nie byłem „za”, no myślę, że teraz też nie jest rozsądne. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Wyczerpana została lista mówców, w związku z tym przechodzimy do 

głosowania. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 11 

Przeciw  - 10 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/455/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach. 
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Do pkt. 8. 11 

 

Pan Zygmunt Mazur Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 

Miasta Kielce uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu 

Miasta Kielce. 

Zaproponowane zmiany mają na celu poszerzyć przedmiot działania ZOiIUM, 

a w szczególności o wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kielce lub Skarbu Państwa na potrzeby 

Prezydenta Miasta Kielce oraz o prowadzenie Archiwum Zakładowego  

i Kancelarii Urzędu Miasta. W ZOiIUM został zatrudniony geodeta  

z uprawnieniami rzeczoznawcy. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Panie Przewodniczący, co tu się dzieje. Proszę zdyscyplinować urzędników. 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Dyscyplinuję urzędników, jeżeli Państwo chcą rozmawiać proszę wyjść z sali. 

 

Dyrektor Zygmunt Mazur 

Istnieje w związku z powyższym konieczność dopisania tych zadań, aby 

rzeczoznawca był umocowany w Statucie. W ramach reorganizacji Urzędu 

Miasta Zakładowi Obsługi zostaje przekazane Kancelaria Urzędu jak też 
Archiwum Zakładowe. Jest to typowo usługowa działalność. Proszę o przyjęcie 

powyższej uchwały. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/456/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. 
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Do pkt. 8. 12 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Malczewskiego oraz 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

Uchwała dotyczy niewielkiej nieruchomości o powierzchni 30 m2 na Dąbrowie 

I. Jest to trójkątna działka przylegająca do posesji domu jednorodzinnego. Nie 

da się zagospodarować jej w żaden sposób samodzielnie. Bardzo proszę  
o podjęcie uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/457/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Malczewskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

 

Do pkt. 8. 13 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wróbla. 

Działka to kawałek, który pozostał po sprzedaży Przychodni. Przylega do już 
prywatnej Przychodni. Tutaj jest sprzedaż bez bonifikaty, ponieważ nie jest ona 

zbywana na cel mieszkaniowy, więc za wartość rynkową. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/458/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Wróbla. 

 

Do pkt. 8. 14 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

nabycia przez Gminę Kielce prawa własności udziału w nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Targowej. 

Tutaj nabywamy od Skarbu Państwa udział nieco ponad ¼ gruntu pod 

budynkiem tzw. „złotym wieżowcem”, Jest to element długiego procesu, który 

jest prowadzony już od paru lat. Na pewno Państwo pamiętają, że nabywaliśmy 

tam użytkowanie wieczyste od Spółdzielni Mieszkaniowej Armatury wcześniej, 

teraz nabywamy ten udział Skarbu Państwa, aby stan prawny gruntu pod tym 

budynkiem był jednolity. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec, bowiem aby 

stan prawny tego budynku był klarowny trzeba będzie jeszcze przeprowadzić 
postępowanie uwłaszczeniowe na rzecz tych przedsiębiorstw, które są tam 

właścicielami nakładów. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/459/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kielce  prawa własności 

udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Targowej. 

 

Do pkt. 8. 15 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Sukowskiej. 

Niewielka działka o powierzchni 170 m2, ale jest kształtna i z dwóch stron ma 

dostęp do drogi publicznej, stąd z uwagi na brak planu zagospodarowania 

przestrzennego, w trybie warunków zabudowy,  potencjalnie można tam 

postawić choćby mały obiekt. Stąd też propozycja sprzedaży na zasadach 

ogólnych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/460/2012 z dnia 19 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 

ulicy Sukowskiej. 

 

Do pkt. 8. 16 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wiśniowej. 

Na ten temat były nawet publikacje w prasie. Omawiałem to na Komisji ale 

postaram się dodać jeszcze od siebie kilka informacji, żeby Państwu rozjaśnić 
sprawę. Chodzi o nieruchomość o powierzchni prawie 1500 m2, która znajduje 

się pod pawilonami na rogu ulic Jesionowej, Toporowskiego i Wiśniowej. 

Znaczna część tych pawilonów znajduje się na gruncie Gminy, jednak około ¼ 
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znajduje się na gruncie Parafii Św. Józefa. Chcieliśmy już od kilku lat nabyć tę 
nieruchomość żeby mieć pełną własność pod pawilonami, na które nakłady 

stanowią własność Gminy, jednak nie było to możliwe ze względu na brak 

założonej księgi wieczystej na Kościół Św. Józefa. W tej chwili księga została 

już założona i pojawia się możliwość nabycia tej nieruchomości. Jednak 

chcielibyśmy zrobić to w ten sposób aby rozliczenie nastąpiło niejako w sposób 

bezgotówkowy. Chcielibyśmy dokonać takiej transakcji wiązanej, a mianowicie 

my nabylibyśmy tę nieruchomość natomiast zbylibyśmy na rzecz Parafii prawo 

własności na użytkowaniu wieczystym pod Kościołem Św. Józefa, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Świętokrzyskiego na darowiznę prawa 

własności nieruchomości pod Kościołem na rzecz Gminy Kielce. Taka jest 

intencja, dziękuję. 
 

Radny Jerzy Pyrek 

W uzasadnieniu jest krótki zapis: „W celu regulacji stanu prawnego…”, 

natomiast to uzasadnienie, które uprzejmy był Pan Dyrektor przedstawić padło 

na Komisji. Ja tu mam wątpliwości. Mianowicie dopiero Gmina zamierza 

wystąpić do Wojewody o darowiznę prawa własności na rzecz Gminy. Ja 

rozumiem, że gdyby ta procedura była załatwiona to mamy coś konkretnego  

i wtedy możemy mówić o jakimś rozliczeniu pewnych rzeczy. Natomiast na 

dzień dzisiejszy podjęcie tej uchwały rodzi pewne niebezpieczeństwo. Kościół 

stoi i będzie stał, podejrzewam, że Kościół się nie zwracał z taką propozycją, 
ponieważ ja takiej informacji nie mam od Pana Dyrektora. Nawet jeśli się 
zwracał to w każdej chwili może zmienić zdanie. Jeżeli podejmiemy uchwałę, 
że jest możliwość sprzedaży tego terenu i co Miasto będzie wydawało kolejne 

pieniądze, których nie ma. Koleżanka Agata Wojda jest zapisana do głosu  

i myślę, że Ona powie co na ten temat powiedziała. Moje zdanie jest takie, że 

trzeba najpierw dopełnić formalności związanych z uzyskaniem tego gruntu 

ewentualnie od Państwa, a dopiero można prowadzić dalsze działania.  

 

Radna Agata Wojda 

Panie Dyrektorze, to co Pan mówi jest absolutnie logiczne, ja co do tego nie 

mam żadnych wątpliwości, bo jest to zabieg natury technicznie trochę 
skomplikowanej, natomiast on ma ręce i nogi. Moje wątpliwości budzi właśnie 

ten przyspieszony tryb. Ja wiem, że Pan chce mieć porządek w papierach, ale po 

co prowokować nas do pewnych domysłów i być może ze strony niektórych 

Radnych podejrzewanie Państwa o złą wolę. W momencie kiedy dopiero 
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chcemy wystąpić o załatwienie formalności odnośnie działki na której stoi 

Kościół pw. Św. Józefa Robotnika, po co już podejmujemy uchwałę dającą 
możliwość wykupu gruntu od tej parafii. Panie Dyrektorze, proszę mi 

wybaczyć, ale w momencie kiedy w tym Mieście są zakusy żeby na przykład 

Caritasowi sprzedawać działkę za pół darmo albo za parę groszy, to ja jednak 

zachowałabym pewną ostrożność w tej sprawie. 

 

Dyskusję zakończono 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 8 

Przeciw  - 8 

Wstrzymało się - 9 

 

Rada Miasta Kielce odrzuciła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Z uwagi na to, że na Konwencie mówiliśmy, że najpóźniej o 17.00 skończymy 

dzisiaj procedowanie, zarządzam przerwę w obradach do jutra do godz. 14.00. 

Jutro o godz. 14.00 sesja w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1. Podkreślam 

dlaczego tak jest. Dlatego, że wszystkie rozwiązania związane z finansowaniem 

między innymi wypoczynku dzieci i młodzieży, które były zapisane w tej 

uchwale, którą Państwo odrzucili, tym samym nie dają możliwości wypoczynku 

dzieciom w przyszłym tygodniu. Żeby zdecydować się na rozwiązanie takie,  

a nie inne, musimy podejść do sprawy raz jeszcze. Stąd jest obowiązek dania 

szansy urzędnikom żeby skorygowali ewentualnie uchwałę budżetową.  
 

Dyrektor Wojciech Dudzic 

Chciałem powiedzieć, że nie przyjęcie tej uchwały ma dwa najważniejsze skutki 

w mojej ocenie. Mianowicie ZSO Nr 14 korzysta z Programu Comenius,  

w ramach podpisanej umowy do końca stycznia ma wydatkować środki. Nie 

przesunięcie tych środków na ten rok skutkuje tym, że nie będą mogły dzieciaki 

wyjechać w ramach tego Programu. Następna sprawa o wiele bardziej istotna  

i poważna, a mianowicie Centrum Geoedukacji Geopark w związku  
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z nieprzesunięciem kwoty niewykorzystanej w 2011 roku, w bieżącym roku nie 

będą mogły być zapłacone zobowiązania tej jednostki. Jest to kwota prawie 800 

tys. zł. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Szanowny Panie Prezydencie, jeżeli z nadwyżki budżetowej chce się wydać na 

określony cel prawie 4 mln złotych, a nie uwzględnia się w zasadzie żadnych 

wniosków do budżetu Radnych na sesji budżetowej, to może wolą Pana 

Prezydenta byłoby zapytanie Radnych jakie były intencje składania tych 

wniosków i czy być może nie warto byłoby ująć w realizacji z podziału 

nadwyżki. Bo my oczywiście rozumiemy zawsze konsekwencje swoich działań, 
natomiast prosiłbym żeby Państwo to sobie dokładnie przemyśleli, żeby taka 

sytuacja w przyszłości się nie powtarzała.  

 

Radna Agata Wojda 

Panie Dyrektorze dla mnie Pana argumentacja jest trochę ciosem poniżej pasa, 

bo tak naprawdę to jest taki szantaż stosowany w stosunku do Radnych, 

powiedzenie, że: to przez Was Drodzy Państwo Radni dzieci w przyszłym 

tygodniu nie pojadą na zimowy wypoczynek. A proszę powiedzieć w jakiej 

skali, jaka skala kosztów na ten wypoczynek jest w kontekście nadwyżki 

powyżej 4 mln zł.? 

 

Dyrektor Wojciech Dudzic 

To są środki darmowe, które Miasto pozyskuje z UE lub innych źródeł. Te 

środki wpłynęły na rachunek Miasta w grudniu zeszłego roku, nie zostały 

wydatkowane do końca roku. W związku z podpisaną umową mamy możliwość 
wykorzystania ich do dnia 31 stycznia. Chcieliśmy je przywrócić. W Centrum 

Geoedukacji to jest potężny projekt unijny i płatności też również nie będą 
mogły być wydatkowane z uwagi na to, że będzie przekroczona kwota 

wydatków, a co za tym idzie przekroczenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

Radna Agata Wojda 

Ale ja chcę przypomnieć, że głosowaliśmy nad nadwyżką powyżej 4 mln 

złotych. Jak Pan skoryguje tę uchwałę to ja z miłą chęcią podniosę za nią 
obydwie ręce.  
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Radny Jarosław Karyś 
To jest kolejny przypadek tego typu, że w jednej uchwale zmieniającej budżet 

wrzucamy różne rzeczy. Reczy wartości kilkuset tysięcy, kilku milionów i kilku 

tysięcy. Myślę, że najwyższy czas żeby nie było więcej takich sytuacji,  

o których mówi Pan Dyrektor, i za którą moim zdaniem też jest 

współodpowiedzialny, bo ktoś te uchwały przygotowuje, żeby nie traktować tej 

uchwały jak jednego worka . Być może będzie to kilka lub kilkanaście uchwał, 

ale myślę, że Radni mają czas, mają możliwości i chętnie każdą sprawę 
będziemy dyskutować, każdą sprawę będziemy głosować osobno. Gdyby nie 

doszło do sytuacji takiej jak dzisiaj, gdyby ta uchwała była podzielona na części, 

to być może nie zgodzilibyśmy się na jedną czy dwie poprawki, natomiast reszta 

byłaby niezagrożona. Jest to apel do Pana Przewodniczącego, żeby to 

uwzględnić w przyszłych sesjach Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Dziękuję za ten apel, ale ja niestety nie przygotowuję żadnych projektów 

uchwał. Po drugie to trzeba się najpierw bić we własne piersi, a piersi są odkryte 

i powiem tak – jeżeli Państwo nie byli zdecydowani poprzeć 4 milinów 

nadwyżki trzeba było wprowadzić poprawkę do uchwały budżetowej 

wykreślającą te 4 mln zł i nie byłoby wylewania dziecka z kąpielą. Państwo  

w emocjach odrzucili po prostu uchwałę nie mając świadomości co do końca 

robią. 
 

Radna Katarzyna Zapała 

Panie Przewodniczący, przed chwilą zwołał Pan kolejną sesję, która ma się 
odbyć jutro o godz. 14.00 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Nie kolejną sesję. Jest to przerwa, a jutro, to jest ta sama sesja. 

 

Radna Katarzyna Zapała 

Tak, kolejne posiedzenie tej samej sesji. Jutro musimy podjąć uchwałę, która 

mówi o przekazaniu finansów na wyjazd dla dzieci. Uważam, że należy 

zweryfikować tę uchwałę i wszystkie te kwestie, które są niezbędne i konieczne 

do podjęcia należy w niej uwzględnić.  
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Radny Jan Gierada 

Ja już mówiłem o finansach przy uchwale budżetowej. Budżet trzeba czuć jak 

muzykę Bacha. Dzisiaj niektórzy Radni głosując absolutnie politycznie, a nie 

merytorycznie, jak to mówi Pan Przewodniczący, odrzucili tę uchwałę. Skutki 

tego mogą być fatalne. Myślę, że jutro zostaną naprawione. Zastanawiam się 
poważnie nad tym czy jest sens żebym dalej był Radnym tego Miasta. 

Rozważam taką ewentualność o wycofaniu się w ogóle z tej Rady, nie ma to 

żadnego sensu. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Ja ad vocem wypowiedzi pana Przewodniczącego. Uchwały są po to żeby je 

głosować. Uchwałę można przyjąć albo nie. Dyrektorzy Wydziałów, Prezydenci 

są od tego aby przygotowywać uchwały przewidujące pewne kroki Radnych. 

Druga sprawa, są oni również od tego, gdyby skupili się na głosie Radnych,  

a nie dyskusjach między sobą, bo w pewnym momencie atmosfera, ja trzy razy 

zapisywałem się do głosu, ale nie ma tutaj przycisku głos formalny, bo chciałem 

Pana Przewodniczącego poprosić żeby ich zdyscyplinował wcześniej niż ten 

mój głos rozpaczy. Ale są od tego aby tłumaczyć nam swoje zamiary. Nie 

wychodzić z założenia, że my tak chcemy i zachowywać się jak rozkapryszony 

chłopiec. Bo taką dzisiaj postawę żeśmy zaobserwowali. Ja bardzo szanuję Pana 

sposób prowadzenia tej Rady, niestety wymyka się to Pana kompetencjom, 

dlatego że za czyjeś emocje trudno jest Panu brać odpowiedzialność. Emocje nie 

poniosły Radnych, emocje poniosły Prezydenta, bo my na tej sali jesteśmy,  

a Jego nie ma.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Z małą poprawką, Panie Mariuszu, taką że oprócz tego, że mają obowiązek i jest 

możliwość przygotowywania uchwał, to jest również możliwość zapisana  

w Statucie, składania wniosków poprawiających każdą jedną uchwałę. Jest 

opisana cała procedura. Jeżeli Państwo obradowali i uznali, że Was nie 

satysfakcjonują propozycje, te konkretne związane z 4 mln zł., chcąc nie wylać 
dziecka z kąpielą, trzeba było wniosek złożyć o poprawkę wykreślającą te 4 mln 

zł. Wtedy byłaby przerwa ewentualnie, procedowalibyśmy dalej, a Pan Dyrektor 

by przygotowywał konkretną rzecz, jeśliby to była wola Rady żeby tak się stało. 

Poprawkę można każdą przegłosować. Mówię to nie w sensie wyrzutu, tylko  

w sensie działania w przyszłości. Bo jak Państwo chcą żeby Rada w miarę 
sensownie i sprawnie funkcjonowała, to nie tylko to ode mnie zależy, ale 
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również i od Państwa. Ja nie mam innego wyjścia tylko jutro zwołuje spotkanie 

na godz. 14.00.  

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący proszę mi wytłumaczyć na czy polega problem aby 

dzisiaj urzędnicy Urzędu Miasta przygotowali projekt uchwały nie 

uwzględniający tych pieniędzy na ZOL i żebyśmy to dzisiaj przegłosowali? Jeśli 
chodziło o podatek od nieruchomości na sesji budżetowej błyskawicznie 

potrafiliście zareagować, wprowadziliśmy to do porządku obrad  

i przegłosowaliśmy, bo zależało Urzędowi na tym. Jeśli dzisiaj Urzędowi zależy 

na tym żeby to przegłosować, to ja proponuję aby to dzisiaj zrobić. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Oczywiście możemy dalej procedować i możemy to dzisiaj zrobić, tylko o godz. 

18.00, na Konwencie była dyskusja, że skończymy najpóźniej o godz. 17.00, bo 

o 18.00 jest otwarcie Filharmonii. Możemy siedzieć dzisiaj nawet do północy  

i przygotowywać poprawki. Jak sobie Państwo życzą. 
 

Wiceprezydent Andrzej Sygut 

Panie Radny Robercie, nienormowany czas pracy w Urzędzie Miasta mają tylko 

Dyrektorzy i oni są do dyspozycji. Reszta ludzi jest w domach, więc 

przygotowanie o tej porze, zrealizowanie Pana wniosku, w tej chwili nie jest 

możliwe, zwyczajnie. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Jest jeszcze jeden powód, który jest istotny w porównaniu do tamtego, że my 

tutaj procedujemy w gościach, jesteśmy na Politechnice nie w Urzędzie Miasta. 

 

Pan Janusz Koza Sekretarz Miasta Kielce 

Chciałem przypomnieć, że Państwo przegłosowaliście uchwałę zmieniająca 

budżet na 2012 rok i jej w porządku nie ma. Więc ją trzeba przygotować  
z sposób kompleksowy i wprowadzić do porządku sesji. A pracownicy 

zakończyli pracę o godz. 15.30. 

 

Radna Alicja Obara 

Ja z jednym nie mogę się zgodzić, z Pana zdaniem, że Radni mają wpływ na to 

jak wygląda uchwała budżetowa i co w niej jest zawarte lub nie. Ja co najmniej 
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trzykrotnie zwracałam uwagę na to, żeby ważne sprawy, duże kwoty nie były 

łączone z mniejszymi. Nie mogę powiedzieć z mniej ważnymi, bo to jest różna 

kategoria wagi. W jednej uchwale różna kategoria wagi spraw, które w tych 

uchwałach są zawarte. Nawet abstrahując od tej dzisiejszej uchwały, ale 

popieram tutaj zdanie Radnego Karysia, który tak naprawdę poparł moje 

wielokrotne wystąpienia. Bardzo proszę tak konstruować uchwały budżetowe by 

nie budziły takich kontrowersji. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Pani Radna zgadzam się z Pani wypowiedzią o tyle, o ile aktywność Radnych 

nie tylko powinna występować na sesji, ale również na Komisji. Zarówno 

przywołany przez Panią Radny Karyś jak i parę innych osób należy do Komisji 

Budżetu i Finansów i na tej Komisji jeśli Państwo mieli wątpliwości trzeba było 

od razu zgłosić wniosek poprawiający ten projekt, żeby tak było jak należy. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Tak naprawdę, Panie Przewodniczący, to nie zaczął się problem od Komisji 

Budżetu tylko od merytorycznego uzasadnienia wydania ponad 3 milinów 

złotych. A może gdyby tak Miasto zmieniło zasady rozmowy z Radnymi  

i gdyby może poddało pod obrady Komisji to może wtedy podjęlibyśmy inna 

decyzję. Z nami nikt nie rozmawiał. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Rozumiem, że we wtorek była Komisja Budżetu i jak na tej Komisji stawały 

wszystkie poprawki szczegółowo. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Mówię o Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Przerywam sesję Rady Miasta Kielce. Sesja, po przerwie, będzie kontynuowana 

jutro od godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Kielce Rynek 1. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Wznawiam obrady XXII sesji Rady Miasta Kielce w dniu 20 stycznia 2011 

roku. 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczy 24 Radnych. Nieobecny: 

Radny Marcin Perz. 

Informuję Wysoką Radę, iż Pan Prezydent zgłosił wniosek o poszerzenie 

porządku obrad sesji o następujące projekty uchwał: 

1) projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, 

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, 

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2011 rok, 

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego, 

Ponadto, jak wspominałem wczoraj w punkcie obrad: Informacje 

Przewodniczącego Rady Miasta Kielce,  do Rady wpłynęło pismo z Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Kielce. W związku  

z powyższym nie pozostaje mi nic innego jak wnioskować o wprowadzenie do 

porządku sesji projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

zmianę warunków pracy i płacy Radnemu Rady Miasta Kielce 

 

Radna Agata Wojda 

Proponuję aby punkt dotyczący Radnego Jarosława Karysia przełożyć na 

następną sesję, gdyż moja wiedza w tym temacie jest doraźna. Może do pracy 

powinna powrócić komisja, która wcześniej badała tę sprawę. 
 

Przewodniczący Tomasz Boguski 

Tamta Komisja działała do września i ona dotyczyła zmiany warunków pracy  

i płacy. A teraz jest zapytanie od pracodawcy o zgodę na rozwiązanie bez 

wypowiedzenia stosunku pracy z Radnym. Więc tutaj nie ma czego badać. Tutaj 

albo decyzję podejmujemy na tak albo na nie. To jest zero jedynkowa sytuacja. 

Mamy obowiązek jako Rada wysłuchać jedną i drugą stronę, bo tak mówi 

ustawa. Więc czy to zrobimy teraz, dzisiaj czy to zrobimy na najbliższej sesji, to 

wszystko jedno w tym momencie. Pani Prezes jest na sali gdyż pismem 

zgłaszała chęć zabrania głosu, więc dlatego jest, gdyby była taka wola Rady. 
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Radny Mariusz Goraj  

Mamy dziś wyrazić zgodę na coś, co już się stało faktem prawnym, post fatum? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Dokąd nie jest rozstrzygnięta sprawa i strony mogą się od decyzji własnych 

odwoływać to nie jest to ostateczne rozwiązanie. Po drugie wpłynęło pismo do 

Rady i ja muszę postawić to na Radzie. Więc stawiam to dzisiaj pod obrady, bo 

pracodawca, my nic nie musimy wiedzieć na ten temat, dopiero od pracodawcy 

możemy się dowiedzieć. Z pisma wynika wyraźnie, że chcą od nas wyrażenia 

woli co do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Tylko tyle.  

 

Radny Mariusz Goraj  

O ile ja się orientuję w Prawie Pracy, to wydaje mi się, że pracodawca Pana 

Radnego Jarosława Karysia, jego pracodawcą w tym momencie już nie jest. 

Dlatego, że wręczył mu wypowiedzenie bez odbioru ze strony pracownika,  

w oparciu o art. 52, o ile pamiętam, o ile wyczytałem w gazetach, takie 

wymówienie skutkuje natychmiast. W związku z powyższym Pan Jarosław 

Karyś, zgodnie z moją wiedzą, w chwili obecnej nie pozostaje niczyim 

pracownikiem, a już na pewno nie podmiotu, który zwrócił się do nas  

z zaopiniowaniem działania skutkującego prawnie, które podjął na początku 

stycznia. Więc możemy, w moim najlepszym rozeznaniu, rozpoznać tę kwestię 
w dwóch kierunkach. Albo powołać tę Komisje , która była powołana wcześniej 

aby zapoznała się z dokumentami, które dawały przesłanki do zastosowania tego 

artykułu 52, bądź też możemy zapytać obecnych na sali prawników. Czy ja się 
mylę, że w momencie gdy wręcza się komuś wypowiedzenie ze skutkiem 

natychmiastowym, natychmiast on przestaje być pracownikiem? Wynika to  

z istoty zapisu prawnego. Więc nie widzę podstaw do tego abyśmy wysłuchiwali 

w tym momencie kogoś, kto już dla Rady Miasta nie jest stroną w sprawie. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

To jest rozumiem głos przeciw temu punktowi do wprowadzenia. To Państwa 

wola będzie czy to wprowadzicie czy nie. Ja wniosek podtrzymuję, bo nie mam 

innego wyjścia. 
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Radny Jan Gierada 

Na pewno nie będę umierał za Pana Karysia, bo to nie jest w moim interesie 

wcale. Jestem przeciwko powoływaniu następnej komisji śledczej, bo jedna już 
była, a druga jest powołana do innych zagadnień. Są to normalne sprawy 

proceduralne. Sami się gryzą, wszyscy są z PiS-u, nie mogą już dojść do 

porozumienia. Dostaje wypowiedzenie dyscyplinarne. Jako Radny ubolewam 

nad tym, że Pan Karyś chorował 182 dni, tyle wyczytałem z prasy i uważam, że 

Pani Śreniawska zwolniła Go prawidłowo, pomimo, że powinna była zapytać 
Rady. Nie wolno być chorym w pracy, a połowę głowy mieć zdrową na sesjach. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały uchylającej 

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 

 

Głosowanie: 

 

Za   –22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018 

 

Głosowanie: 

 

Za   –21 

Przeciw   – 1 



90 

 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

III. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2011 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za   –22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego.  

 

Głosowanie: 

 

Za   –22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

V. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnemu 

Rady Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 
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Za   –8 

Przeciw   – 12 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce odrzuciła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Niestety niepotrzebnie dziś Pani Prezes się fatygowała. Za parę tygodni, 9 

lutego jest następna sesja i wtedy będzie rozstrzygana sprawa. 

 

Do pkt. 8. 17 

 

Dyrektor Wojciech Dudzic zarekomendował projekt uchwały uchylającej 

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

W związku z niepodjęciem na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 19 stycznia 

2012r. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2012 rok, po uprzednim przyjęciu uchwały zmieniającą uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, 

zachodzi konieczność uchylenia wczoraj podjętej uchwały dotyczącej zmian  

w WPF na lata 2012-2018. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/461/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 
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Do pkt. 8. 18 - 19 

 

Dyrektor Wojciech Dudzic uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 

oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2012 rok. 

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta na 2012 rok  

w zakresie dochodów, wydatków przychodów oraz przedsięwzięć Miasta Kielce 

na lata 2012-2018 zmianie ulega WPF na lata 2012-2018. Zmiany w budżecie 

na 2012 rok polegają na tym, iż kwotę wolnych środków, które pozostały na 

rachunku Miasta, które wczoraj były proponowane na utworzenie ZOL, 

proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytu 

długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2012 roku na pozostałe 

zadania inwestycyjne i to jest kwota 3 674 363 zł. W związku z powyższym 

zmniejszy się zadłużenie Miasta na koniec 2012 roku. Proszę o uchwalenie 

proponowanych zmian.  

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, ja przy okazji tego projektu uchwały chciałem zapytać 
czy możemy przyjąć taką zasadę żeby trochę inaczej procedować, żeby nie 

powielać później tych błędów, które wczoraj się zdarzyły czyli, że najpierw 

przyjmujemy WPF a następnie zmiany w budżecie. Ja rozumiem, że jeśli jest 

taki wymóg, proszę żeby Pan Przewodniczący to potwierdził, jeżeli taki jest, że 

najpierw trzeba omawiać WPF, to czy my musimy automatycznie po omówieniu 

tego punktu podejmować głosowanie, czy nie możemy tego głosowania 

przesunąć, po podjęciu uchwał związanych ze zmianami budżetowymi. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Specjalnie omawiamy to równocześnie, bo wymóg ustawowy jest taki, że to nie 

może być później niż uchwała budżetowa. Czyli trzeba wnioskować, że to jest 

tak, że przed uchwałą budżetową WPF musi być uchwalany. Dlatego mówimy  

o tym, że jeżeli macie Państwo decyzje podejmować dotyczące budżetu, to  

z pełną świadomością rozpoczynamy rozmowę na temat zmian w budżecie, 

natomiast kolejność głosowania jest taka, że najpierw jest WPF,  a potem jest 

budżet. Tak jest w przepisach. Jeżeli mają Państwo uwagi, to do obydwu 

projektów równolegle, bo tak to trzeba traktować, że jest równolegle 

prowadzona cała rekomendacja tych projektów, natomiast uchwalanie musi być 
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w kolejności takiej: WPF pierwszy, zmiany w budżecie drugie. Wynika to 

ustawy o finansach publicznych. 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Panie Dyrektorze, wczoraj dowiedzieliśmy się, że wśród tej rezerwy, która 

została znaleziona jest 3,6 mln zł. na zrobienie ZOL w DPS na ul. Jagiellońskiej. 

I chcę Panu powiedzieć, że Radni nie zagłosowali przeciwko tym środkom tylko 

przeciwko sensowi ich wydania na zrobienie tego ZOL-u. I teraz, dzisiaj 

okazuje się, nie wiem czy to z pośpiechu czy też Państwo chcecie znowu zrobić 
tym Radnym na złość, że te 3,6 mln zł przesuwa się na zmniejszenie zadłużenia 

Miasta. Nie wiem, może to i dobrze, że Miasto się oddłuża, ale znowu dochodzi 

do czegoś takiego: są te pieniądze do zagospodarowani, nie na ZOL, który sobie 

wymyśliliście, to w ogóle nie damy nikomu nic. Przecież Radni też mają jakieś 
pomysły żeby te pieniądze zagospodarować. Były na Komisji Budżetu i 

Finansów wnioski  Radnych, które zostały odrzucone. Dlaczego w ten sposób 

tych pieniędzy nie spożytkować? Czy to jest jakaś złośliwość, ja już tego po 

prostu nie rozumiem. Tak się nie da pracować. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Merytorycznie odnosząc się do tego co Kolega Włodek powiedział, to dwie 

rzeczy trzeba mieć na uwadze. Po pierwsze jeśli się zmniejsza zadłużenie to 

zawsze jak jest tytuł, który jest konieczny do zrobienia to można to zadłużenie, 

które się zmniejszyło, również o tę kwotę zwiększyć. Druga rzecz jeśli chodzi  

o zmiany w budżecie to wyłączną kompetencją organu wykonawczego jest 

możliwość zmian i proponowanie tych zmian.  

 

Radny Włodzimierz Wielgus - ad vocem 

Pan Dyrektor nie odpowiedział. Oczywiście formalnie zgadzam się Tomaszu  

z tym co powiedziałeś, ale wiesz jakby było miło gdyby na przykład Pan 

Dyrektor  albo Pan Prezydent spytał Radnych: w takim razie jakie macie 

pomysły na zagospodarowanie tych pieniędzy? Jestem przekonany, że Radni 

byliby za to wdzięczni władzom Miasta. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/462/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok 

 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. 

 

Do pkt. 8. 20 

 

Dyrektor Wojciech Dudzic uzasadnił projekt uchwały zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 

W związku z podjęciem wcześniejszych uchwał zmianie ulega również uchwała 

dotycząca długoterminowego kredytu bankowego. Jest to dostosowanie transz 

kredytu do wykazanych w WPF. Proszę o uchwalenie proponowanych zmian. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 
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Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/464/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 

 

Do pkt. 8. 21 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Zagnańskiej. 

Chodzi o nieruchomość o powierzchni 1,86 ha, pozostającej w użytkowaniu 

wieczystym Przedsiębiorstwa „Centrostal” SA. Kontekst nabycia tej 

nieruchomości jest taki – ponieważ ta działka jest zalesiona i Centrostal, który 

otrzymał ją wiele lat temu, nie w wyniku nabycia aktem notarialnym, tylko  

w wyniku uwłaszczenia, nie może z tej działki korzystać z żaden sposób, bo 

wiadomo jaka jest procedura dolesienia gruntu, możliwości wycięcia lasu. 

Centrostal pyta nas czy zgodzilibyśmy się nabyć tę jego nieruchomość za cenę 
wartości księgowej. Wartość księgowa tej nieruchomości wynosi około 60 tys. 

zł. Taka działka przyda nam się z tego względu, że ta działka przylega swoimi 

granicami do nieruchomości Lasów Państwowych, które już są położone na 

terenie Gminy Masłów. Miasto jako Gmina Kielce dzierżawi od Lasów 

Państwowych szereg gruntów, na których zlokalizowane zostały drogi 

publiczne, drogi gminne i płacimy za to dzierżawę corocznie. Stąd chcielibyśmy 

przeprowadzić taką operację, aby zamienić tę nieruchomości, którą nabędziemy 

na grunty Lasów Państwowych pod drogami. To co jest dzierżawą wzięlibyśmy 

na własność, a dali Lasom Państwowym tę nieruchomość. W ten sposób my 

uwolnilibyśmy się od dzierżawy, a Lasy miałyby spełnione swoje warunki 

dotyczące utrzymania stanu posiadania gruntów zalesionych. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Możemy przeczytać w uzasadnieniu, że to działka o powierzchni prawie  dwóch 

hektarów i owszem są to użytki ekologiczne, ale również teren przemysłowy, 

teren kolejowy. Więc pytam się jak teren przemysłowy czy kolejowy ma się 
tutaj do lasu? Też nasuwa się takie pytanie, ile na dzień dzisiejszy Centrostal 

musi uiszczać opłaty z tego tytułu. Podejrzewam, że jest to dla niego znaczne 
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obciążenie. I teraz pytanie czy Miastu się to opłaca? Ponadto czytam  

w uzasadnieniu, że nabycie na ewentualną zamianę z gruntami Lasów 

Państwowych. Czy były już prowadzone rozmowy z Lasami Państwowymi i jak 

finansowo by się to miało? Z tego uzasadnienia to nie wynika. I powiem tak, 

być może to by się opłacało, ale z tych dokumentów, w tym uzasadnieniu tego 

nie ma. Więc dla mnie to jest nie do zaakceptowania na dzień dzisiejszy 

przynajmniej. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Tomasz Bogucki  

Chciałem zapytać Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej czy była 

opiniowana ta uchwała i jaką ma opinię? Bo ja rozumiem, że to są szczegóły, 

które powinny być na Komisji omawiane. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa 

Wszystkie projekty uchwał były zatwierdzone przez Komisje Komunalną. Pan 

Jerzy Pyrek miał dużo pytań, Pan Dyrektor odpowiedział chyba na wszystkie 

pytania. A teraz widzę, że rodzą się te same pytania, znowu chciałby to usłyszeć 
publicznie, a więc dajmy mu się wypowiedzieć. 
 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Kwestia użytków nie jest dla gruntów generalnie sprawą wiążącą. Dlaczego? 

Dlatego, że szereg gruntów zostaje zagospodarowanych w różny, inny sposób 

niezależnie od tego jakie ma użytki. Jeżeli na danym terenie nie była 

przeprowadzana modernizacja gruntów od dłuższego czasu, to nie są  zmieniane 

i użytki. To jest taka sytuacja jak wchodzi plan zagospodarowania 

przestrzennego, który na danym terenie ustanawia działki budowlane, natomiast 

w ewidencji gruntów działki te nadal mają status rolnych. Nie przeszkadza to 

jednak oczywiście zabudować tych działek. Tu jest sytuacja analogiczna. Ta 

działka kiedyś pewnie nie była cała zalesiona, być może część stanowiła kiedyś 
teren przemysłowy. Natomiast w chwili obecnej jest zalesiona i jakakolwiek 

ingerencja w ten stan wymaga już całej procedury związanej z decyzją 
zezwalającą na wycinkę drzew i z wszystkimi szykanami dotyczącymi 

poniesienia kosztów. Odnośnie sprawy opłat, tak, oczywiście on płaci za tę 
nieruchomość, z tym, że my jako Gmina nie otrzymujemy z tego wielkich 

korzyści, ponieważ ¾ z tych pieniędzy trafia do budżetu Skarbu Państwa. Czy 

nam się to opłaca? W tej chwili dzierżawimy od Lasów Państwowych pod drogi 

około 6 hektarów gruntów. Ta działka ma powierzchnię 1,86 ha. Mamy też 
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działkę przy ul. Łopuszniańskiej, która też jest na granicy Miasta, tam jest ponad 

3 hektary, ona również jest działką zalesioną, stanowiącą własność Gminy 

Kielce od dłuższego czasu. I w przypadku tej ewentualnej zamiany byśmy 

dołączyli tę działkę do tej działki od Centrostalu. Kwestia wartości, tego jeszcze 

nie wiemy. Nie mając uchwał nie jesteśmy w stanie zlecić wyceny. Jest rzeczą 
oczywistą, że jeżeli różnica cen będzie nie do zaakceptowania to my przecież 
nigdy takich transakcji nie przeprowadzamy. Natomiast podejrzewam, że te 

wartości będą zbliżone ponieważ i to i to są grunty leśne. Czy były rozmowy  

z Lasami Państwowymi? Tak, inaczej tego nie stawialibyśmy na sesji. Były 

uzgodnienia z Panem Leśniczym w tym zakresie. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Lasom Państwowym ile w tej chwili płacimy za użytkowanie gruntów?  

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Około 10 tys. zł. rocznie. Gmina z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste od 

Centrostal dostaje niecałe 5 tys. zł., natomiast my Lasom Państwowym płacimy 

rocznie 10 tys. zł. 

 

Radny Jarosław Karyś 
Rozumiem, Panie Dyrektorze, jeżeli tą nieruchomość odkupimy to nie będzie 

kłopotu z tym żeby z Lasami Państwowymi zamienić te nieruchomości na drogi, 

które Pan przed chwilą wskazał? 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Oczywiście. Ja mogę Państwu wskazać jakie to są ulice. 

 

Radny Jarosław Karyś 
Nie, niekoniecznie, to nie o to chodzi w moim pytaniu. Taka jest intencja i Lasy 

Państwowe nie zostawią nas z tym? 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Tak, to właśnie o to chodzi: żeby zamienić to, co mamy w tej chwili  

w dzierżawie stanowiące własność Lasów Państwowych, na tę działkę, którą 
teraz kupujemy, ewentualnie jeszcze z tamtą drugą, którą już mamy.   
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Radny Stanisław Rupniewski 

Skoro pojawiają się wątpliwości, a jest szansa je wyjaśnić to ja chciałbym 

wspomóc Pana Dyrektora w odpowiedzi na pytanie Radnego Pyrka. Kolego 

Jurku jakbyś mógł posłuchać, bo zadałeś bardzo zasadne pytanie czy ta 

transakcja się Miastu opłaca. Moim zdaniem bardzo się opłaca, bo jak Pan 

Dyrektor wspomniał Przedsiębiorca zwrócił się o sprzedaż po wartości 

księgowej. Jest to wartość dziesięciokrotnie mniejsza od wartości tej działki. 

Transakcja bierze się stąd, takich sytuacji w Mieście jest jeszcze kilka, ale 

Miasto nie będzie wykupywać takich niechodliwych gruntów. Natomiast tutaj 

Miasto ma interes w tym, że jest to działka zalesiona i jeżeli złączy te dwie 

działki i wymieni się z Lasami to unormuje sprawę dróg, natomiast zyska 

bardzo, bo Przedsiębiorca i tak z tego lasu nic nie zrobi nie będzie korzystał, 

zdecydował się zatem, żeby nie płacić za wieczyste użytkowanie co roku 3 % 

wartości nieruchomości, zdecydował się po bardzo atrakcyjnej cenie, czyli po 

wartości księgowej, zdecydował się Miastu to sprzedać. I nie ma na co czekać 
tylko unormować. 
 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 

Jak Kolega Burzawa był uprzejmy powiedzieć, na Komisji wiele pytań 
zadawałem i również wyczerpał Pan Dyrektor moją ciekawość. Moje wszystkie 

pytania zostały wyczerpane, mam jasność sprawy. Dziękuję 
 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/465/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej. 

 

 



99 

 

Do pkt. 8. 22 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 

857/94). 

Jest to sprzedaż na poprawę zagospodarowania, 29 m
2
, niekształtny trójkąt. 

Proponujemy bonifikatę 90 %. Dziękuję. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/466/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Tatrzańskiej (dz. nr 857/94 ). 

 

Do pkt. 8. 23 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świętej Barbary. 

Tu też jest sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania, z tym, że ta 

nieruchomość jest duża ma 616 m
2
, jednak nie posiada dojazdu. Z jednej strony 

jest otoczona szeregowcami, z drugiej strony gruntami tego, który chce to kupić. 
Z uwagi na te fakty jest to sprzedaż bez bonifikaty, po wartości rynkowej. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Tylko takie pytanie porządkowe żebyśmy mieli czyste sumienie. A właściciele 

szeregowców nie są zainteresowani odkupieniem części tego gruntu? 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Nie. Dlatego, że szeregowcom w żaden sposób nie może poprawić ich stanu 

posiadania. 
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Radny Jarosław Karyś 
Do tego projektu nie było dołączonej mapki, czy można ją wyświetlić? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

Chciałem powiedzieć Państwu przy tej okazji, że na stronie internetowej jest 

również i mapka. Proszę również, aby wszyscy Radni wyciszyli telefony. 

Mapka jest wyświetlona czy są pytania do tej mapki? 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 

Ta działka jest już od wielu lat w dzierżawie i stanowi całość gospodarczą  
z gruntami, tego który zwrócił się o sprzedaż. Moim zdaniem, naszym zdaniem 

jest to uzasadnione, tym bardziej, że jest to bez bonifikaty. Nawet gdyby 

próbować sprzedać tę działkę w przetargu raczej nie byłaby ona dla nikogo 

użyteczna, ponieważ nie ma do niej dojazdu. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/467/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Świętej Barbary. 

 

Do pkt. 8. 24 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków 

(dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1). 

Kolejna sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. Działka niewielka 250 m
2
, ale z uwagi na to, że przynajmniej 
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teoretycznie nabywcy będą mogli rozbudować swój dom, bo samodzielnie nic 

tam nie postawią, ale sprzedaż bez bonifikaty. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/468/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Dąbrowszczaków (dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1). 

 

Do pkt. 8. 25 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej  

w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

Tutaj chodzi o 32 m2, jest to taki pasek gruntu przylegający do działki od strony 

ulicy. Tutaj jest zmiana ponieważ właściciele zwrócili się z prośbą  
o zwiększenie bonifikaty z uwagi na trudną sytuację materialną, oczywiście 

przedstawili na to dokumenty.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 



102 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/469/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży. 

 

Do pkt. 8. 26 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy Alei Górników 

Staszicowskich (działka nr 556/1) oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

To już znana sprawa, to są te działki zabudowane w części domami. Udzielamy 

95 % bonifikaty. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/470/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy Alei 

Górników Staszicowskich ( działka nr 556/1) oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży. 

 

Do pkt. 8. 27 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wesołej. 

Działka o powierzchni 280 m
2
, co prawda bez dostępu do drogi publicznej, ale 

może poprawić potencjalnie warunki zagospodarowania co najmniej dwóch 

nieruchomości. W związku z tym sprzedaż na zasadach ogólnych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/471/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Wesołej. 

 

Do pkt. 8. 28 - 32 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 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 Równej nr 11m.10. 

Chodzi tutaj o przypadek gdy zwróciliśmy się z żądaniem zwrotu bonifikaty  

w skutek sprzedaży przed upływem 5 lat lokalu nabytego wcześniej od Gminy. 

Państwo proszą na zgodę o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty z uwagi na 

fakt, iż środki, które uzyskali ze sprzedaży lokalu przeznaczyli na budowę 
domu. Jest to sytuacja, którą normuje ustawa i decyzję w tym zakresie uzależnia 

od Rady. Komisja Gospodarki Komunalnej wypowiadała się w tej sprawie na 

wniosek zainteresowanych przed bieżącą sesją w poniedziałek. 

 

Radny Stanisław Rupniewski 

Chciałbym zwrócić uwagę na projekt tej uchwały i 4 następne dotyczące tego 

samego działania, korzystania z uprawień Rady, popartych uprawnieniami 

Komisji Gospodarki Komunalnej dotyczących odstąpienia od żądania zwrotu 

bonifikaty. Te 5 projektów skutkuje circa kwotą ponad 250 tys. zł dla Miasta. 

Tutaj Radni wyrażają na każdej sesji coraz większe zaniepokojenie budżetem  

i to jest, moim zdaniem, działanie bardzo słuszne. W związku z tym chciałbym 

skierować mój głos do Komisji Gospodarki Komunalnej, bo ona tutaj dała 

upoważnienie do odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, oczywiście prawnie 

jest taka możliwość. Mam nadzieję, że każdy z tych przypadków jest 
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przypadkiem indywidualnym. Ale chciałbym powiedzieć, że czytając wszystkie 

te uzasadnienia to ekonomicznie wygląda to w ten sposób, że Miasto pozbywa 

się tymi decyzjami kwoty ponad 250 tys. zł i są to niejako takie wyprawki dla 

mieszkańców, którzy w większości opuszczają naszą Gminę, budują domy poza 

Kielcami, więc w przyszłości nawet nie będą naszymi podatnikami. Chciałbym 

rozbudzić tutaj trochę wątpliwości wśród Radnych z Komisji, co do takiego 

działania.. Nie podważam każdego przepadku indywidualnie, ale jeżeli Komisja 

ma podejmować takie decyzje to nawet nie wiem czy nie istnieje potrzeba 

sprawdzania w realiach każdego przypadku z osobna. 

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący ja przypomnę, że na ostatniej sesji Wysoka Rada podjęła 

uchwałę w podobnym przypadku. Tak jak Radny Stanisław Rupniewski mówi 

każdy jest indywidualny, ale w podobnym przypadku Rada wyraziła zgodę. 
Jeżeli ja sobie przypominam, to jest to taki precedensowy przypadek, bo 

wcześniej takich zgód Rada nie wyrażała. Więc Szanowni Radni nie dziwcie się, 
że teraz mieszkańcy, którzy sprzedają lokale komunalne przed upływem terminu 

5 lat, idą za ciosem. Bo skoro Rada daje to trzeba to wykorzystać. Nie miejmy 

więc złudzeń, ludzie potrafią liczyć. Ja na poprzedniej sesji mówiłem, że my 

żądając, my jako Miasto, żądając zwrotu tej bonifikaty nikogo nie łupimy, bo Ci 

Państwo, wszyscy sprzedali te mieszkania na wolnym rynku, za spore pieniądze, 

za kwoty obowiązujące na wolnym rynku. Więc Miasto w moim mniemaniu 

domaga się tylko zwrotu tej bonifikaty, której wcześniej udzielało zawierając 

pewną umowę na okres 5 – letni. Ale skoro Państwo zgodziliście się raz, to 

podejrzewam, że takich projektów uchwał będzie coraz więcej, bo na Komisji 

Budżetu, ja o tym z Panem Dyrektorem Pietrzykiem rozmawiałem i on 

potwierdza – Miasto nie jest wnioskodawcą przecież tego żeby odstępować, 
wręcz przeciwnie. Pan Dyrektor do każdego przypadku występuje i żąda zwrotu 

tej bonifikaty. Natomiast jeśli ludzie wiedzą już, że można domagać się 
odstąpienia od żądania zwrotu, bo Radni na to wyrażają zgodę, to to będą 
wykorzystywać. I teraz Szanowni Państwo, jeśli, w którymś z przypadków 

uznacie, że nie, bo nie, to trzeba będzie tym ludziom wytłumaczyć dlaczego 

daliście wcześniej komuś zgodę, a dzisiaj komuś nie chcecie dać. Każdy z tych 

przypadków, mimo że jest indywidualny jest podobny. 
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Radny Stanisław Rupniewski – ad vocem 

Uważam, że jeżeli zorientowaliśmy się, że może być to proces lawinowy czy 

zrobienie tamtego precedensu, to lepiej to naprostować późno niż wcale. Nie 

wiem czy nawet nie zdjąć tych projektów z porządku obrad, a nie wiem czy 

tamta uchwała jest prawomocna, nie uchylić jej po prostu. Ale nie znam 

szczegółowo przypadków. Myślę, że większą wiedzę tu mają Radni z Komisji 

Gospodarki Komunalnej. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 

To żeby była jasność, to wszystkie te przypadki, które tutaj są to były 

wnioskowane w listopadzie lub w grudniu i trafiły one najpierw do mnie, a ja 

wszystkie przesłałem do Komisji Gospodarki Komunalnej. To nie są sytuacje 

takie, że w grudniu ktoś się dowiedział, że jest możliwość i w styczniu złożył  

i dlatego jest na sesji. Bo większość tych przypadków, które trafiły teraz na sesję 
były na Komisji Gospodarki Komunalnej wcześniej. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa 

Każdy przypadek nasza Komisja indywidualnie sprawdza. Nie podejmujemy 

decyzji na postawie dokumentów tylko zapraszamy tych Państwa do nas. I to nie 

jest tak, że w każdym przypadku sprzedali mieszkanie, czasami się zdarza, że 

przepisali mieszkanie na dzieci. To są indywidualne przypadki. W ostatni 

poniedziałek spotkaliśmy się z Panem który również chciał otrzymać od Miasta 

bonifikatę niestety po zapoznaniu się z jego argumentami odrzuciliśmy tę 
prośbę. Był u nas również Pan, który chciał także odzyskać bonifikatę, znaczy 

nie płacić tej bonifikaty, odrzuciliśmy dopóki nie przedstawi nam konkretnych 

dokumentów. Członkowie Komisji, którzy podejmowali te decyzje, często się 
zdarza, że na przykład głosy 4 : 2, a te wszyscy podejmowaliśmy je 

jednogłośnie. Rozmawialiśmy z tymi osobami. Ja też boleję nad tym, że Miasto 

traci te pieniądze, ale naprawdę to są indywidualne przypadki i staramy się tym 

osobom pomóc. Ja nie będę mówił o jakie przypadki chodzi, bo to są rodzinne 

tragedie. 

 

Radny Jan Gierada 

Oczywiście zgadzam się i z Kolegą Siejką i ze Stasiem Rupniewskim, że jest to 

dobrodziejstwo, poza sporem. Przy czym bierzmy pod uwagę taką rzecz, 5 lat, 

to jest 5 lat. Są przypadki, że sprzedaje ktoś po 4 latach czy 4 i pół roku. 

Poczekałby jeszcze pół roku, ale proszę mi wierzyć, że zadajemy tym ludziom, 
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których Pan Burzawa ściąga, prosi do nas, żeby przynieśli dokumenty, faktury, 

itd. I nie uratowałoby nas te pół roku  żeby poczekał, ale skoro on przeznacza te 

pieniądze na budowę czy nawet powiększenie mieszkania, a są przypadki, jak tu 

mówił Przewodniczący Burzawa, że absolutnie jesteśmy przeciwni temu. Na 

ostatnim posiedzeniu Komisji człowiek wyszedł zbulwersowany na mnie, 

mówił, że on mnie zna i się dziwi, że jestem przeciwny temu. Bo on jest 

kombinatorem, niby opiekunem kobiety starszej, która jest umierająca i chciał 

już o odstąpienie o 68 tys. zł. bonifikaty i jest załatwione negatywnie. 

Powiedziałem, że nie jestem jego Radnym tylko Radnym Miasta. Sprawy, które 

są rozpatrywane są naprawdę sprawami indywidualnymi. Jest tu i pielęgniarka 

bardzo ciężko chora i inni ludzie, którzy przepisują na syna mieszkanie. Także 

nie pochylamy się o tak, bo tak chcemy, chociaż ustawa dopuszcza, że za zgodą 
Rady można odstąpić od tej bonifikaty. I trudno się usztywnić, bo każdy 

przypadek jest inny. A jeżeli są jakieś przypadki, to nie są powtarzalne tylko 

ewentualnie podobne jeden do drugiego, ale generalnie są różne bardzo 

przypadki. Myślę, że Rada ma obowiązek w sytuacjach krytycznych pomagać 
ludziom, jeśli ma takie uprawnienia. 

 

 

Radny Jarosław Karyś 
Tutaj Pan Radny Burzawa mnie trochę wyręczył, bo właśnie chciałem się 
zapytać czy te wszystkie przypadki były tak jednoznaczne i nie budzące 

wątpliwości. Myśmy na Komisji Budżetowej mieli sporo wątpliwości co do tych 

uchwał. Generalnie wyszło na to, że o ile jeden przypadek, przynajmniej dla 

mnie, to jest ul. Okrzei gdzie była zamiana na spółdzielcze mieszkanie, 

wiadomo mieszkania spółdzielcze żądzą się trochę innymi prawami, uznaliśmy 

za uzasadniony. Natomiast pozostałe bardzo wątpliwe. Natomiast najbardziej 

wątpliwy jest przypadek przy ul. Warszawskiej 97, gdzie nieruchomość żadna 

nie została kupiona, budowa domu została rozpoczęta w 2004 roku podczas gdy 

samo mieszkanie kupione w 2009 roku i jedynym argumentem na to jest, że 

osoba, która tutaj wystąpiła do Rady Miasta ociepliła w 2011 roku dom. No, 

myślę, że miejmy odwagę powiedzieć, że pewne przypadki są do przyjęcia, 

pewne zachowania ludzi są zrozumiałe, natomiast pewne są co najmniej dziwne.  

 

Radny Jan Gierada – ad vocem 

Dla nas członków Komisji nie ma tu żadnego interesu prawnego czy innego. 

Powiadam jeszcze raz, że są wnioski negatywnie zaopiniowane. Nie można 
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stawiać argumentu, że jak ktoś zaczął budowę w 2004 roku i teraz sprzedał 

mieszkanie, to od 2004 buduje te 6 czy 7 lat. Ludzie budują mieszkania po 10 

lat, bo nie mają po prostu pieniędzy i szukają wyjścia. Spieniężył to mieszkanie, 

otrzymał jakieś tam pieniądze, znów coś dokupił i dalej buduje. Ja znam masę 
przypadków, że budują po 20 lat mieszkania. Nie każdy ma tyle pieniędzy na 

wydanie 500 tys. zł, że zbuduje i wykończy. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ja biorę udział w pracach tej Komisji i powiem, że na początku miałem bardzo 

mieszane uczucia. Ale zastanowiłem się tak: sprzedajemy mieszkańcowi Miasta 

z bonifikatą czyli już zakładamy, że nie uzyskamy z tego żadnych środków 

finansowych. Czyli będzie tam mieszkał 5, 10 czy 15 lat, żadne środki nie 

wpłyną. Natomiast po 5 latach może sprzedać, może zrobić z tym co chce i też 
nie mamy na to wpływu. Teraz jeżeli ktoś chce podnieść swój standard życiowy, 

zamienić mieszkanie z różnych względów, czasem są zamiany na mniejsze 

mieszkania, bo też mieliśmy takie przypadki, to pytanie – czy tym ludziom 

uniemożliwić to, bo chcą zrobić to wcześniej albo już zrobili? Jak był przypadek 

nauczycielki, która zamieniła na mniejsze, bo nie było jej stać na utrzymanie 

tego mieszkania, chciała mieszkać bliżej siostry. Myślę, że to była sprawa 

oczywista. Są to trudne sprawy, natomiast patrzę w ten sposób, my tych 

pieniędzy nie tracimy do budżetu, bo ich nie było w budżecie. Natomiast jeżeli 

są jakieś ewidentne przypadki, a jak Kolega Gierada mówił, nie będę powtarzał, 

były takie próby wyłudzenia, Pan przyszedł na przeszpiegi, chciał się 
dowiedzieć jak to będzie wyglądać, no to nasza odpowiedź w tym momencie 

była jednoznaczna. Pan z taką niewyraźną miną poszedł. Więc ja myślę, że tutaj 

albo musimy zaakceptować zasady, które przyjęliśmy, albo musimy sobie 

wszyscy odpowiedzieć czy twierdzimy, że nie, bo nie, i koniec. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Tomasza Bogucki 

Mam pytanie i propozycję. Ponieważ myśmy tak naprawdę scedowali na 

Komisję Gospodarki Komunalnej możliwość roztrząsania wszystkich spraw, 

indywidualnie badania, bo to się po prostu fizycznie tutaj na sesji nie bardzo 

daje. W związku z tym ufając Komisji, że wybrała z tych wszystkich, którzy 

chcieli, te wnioski które się kwalifikują do tego żeby bonifikaty udzielić, to nie 

róbmy dalszej dyskusji w poszczególnych punktach, bo one nie mają 
najmniejszego sensu. Zaufajmy Komisji i każdy według własnego uznania 

zdecyduje albo na tak, albo na nie. Nie widzę sprzeciwu, więc tak zrobimy. 
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Uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie dotyczące wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Równej nr 11m.10. 

 

Za   - 14 

Przeciw  - 7  

Wstrzymało się - 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/472/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego 

w Kielcach przy ulicy Równej nr 11m.10. 

 

II. Głosowanie 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 Okrzei nr 

9 m.26 

 

Za   - 17 

Przeciw  - 2 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/473/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego 

w Kielcach przy ulicy Okrzei nr 9 m.26. 

 

III. Głosowanie 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 105 m.55 
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Za   - 14 

Przeciw  - 6 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/474/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

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 105 m.55. 

 

IV. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę 
Kielce lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy 

Pomorskiej nr 29 m.3 

 

Za   - 14 

Przeciw  - 6 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/475/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego 

w Kielcach przy ulicy Pomorskiej nr 29 m.3. 

 

V. Głosowanie 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 97 m.31 

 

Za   - 13 

Przeciw  - 6 

Wstrzymało się - 4 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/476/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

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 97 m.31. 
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Do pkt. 8. 33 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Tutaj chodzi o taką sytuację, że pawilon przy ul. Piekoszowskiej jest 

dzierżawiony już od wielu lat, nieco ponad 10 lat, osoba prowadzi tam 

działalność. W skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na 

tym terenie przez ten teren przebiega ciąg pieszo-jezdny i literalnie w treści 

planu pawilon został przeznaczony do rozbiórki. Stąd dzierżawca poprosił nas 

aby mógł przesunąć sobie swój pawilon kilka metrów dalej, na teren również 
Gminy, obok garaży, który jest poza opracowaniem planu. Taka jest intencja tej 

uchwały. Dziękuję. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/477/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 34 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Panoramicznej oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Tutaj chodzi o sytuację taką, iż osoba posiadała garaż na terenie, który został 

wywłaszczony pod węzeł Żelazna, w związku z tym utraciła możliwość 
korzystania z tego. W związku z tym zwraca się do nas i proponuje, zwraca się  
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z prośbą czy mogłaby sobie wydzierżawić 28 m2 na posadowienie garażu przy 

ul. Panoramicznej. To jest niewielki teren przy wejściu do administracji PGM-u. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/478/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy 

Panoramicznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 8. 35 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą  
w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce oraz nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Kielce. 

Sprawa już Państwu znana. Tą samą operację czynimy z wieloma jednostkami 

budżetowymi Gminy żeby ograniczyć te przepływy pieniężne w ramach tej 

samej „kieszeni”. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 
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Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXII/479/2012 z dnia 20 stycznia 2012 

roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z 

tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa 

będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce oraz nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Kielce. 

 

Pkt. 9 

 

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 
 

Pkt. 10 

 

Radni nie zgłosili spraw różnych i wolnych wniosków. 

 

Pkt. 11 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXII sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 20 stycznia 2012 roku. 

 

 

 

 

Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

 

Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 

 


